




حیرض تفایض  رد 

: هدنسیون

یمشاه ینب  دمحم 

: یپاچ رشان 

رینم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  13تفایضرد 

باتک 13تاصخشم 

13هراشا

27همدقم

هداهن 27شیپ 

نابزیم اب  رثن  کی  ردق  32هب 

تفرعم لوا : 35شخب 

35هراشا

روزم هب  تفرعم  36لصف 1-

ترایز رد  تفرعم  36شقن 

یحو هنیآ ي  رد  37ترایز 

راونالا راحب  باتک  رد  ترایز  41ثحب 

تایح گرم و  نامز  رد  ، نیموصعم ترایز  باوث  تمرح و  43یناسکی 

ترایز هب  تفرعم  53لصف 2-

يرادنید 53تقیقح 

مالّسلا مهیلع  هّمئا  تفرعم  58تقیرط 

مالّسلا مهیلع  هّمئا  تفرعم  61تیّعوضوم 

ترایز 65تقیقح 

ترایز راثآ  هب  تفرعم  75لصف 3-

ترایز رد  نآ  شقن  هّقفت و  75تّیّمها 

ترایز يویند  راثآ  زا  77یخرب 

ترایز رثا  رد  قزر  77تعسو 

ترایز رثا  رد  رمع  78لوط 
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ترایز رثا  رد  تاجاح  ندش  79هدروآرب 

ترایز ماگنه  رد  کئالم  تعیاشم  86لابقتس و 

ترایز ماگنه  رد  ناشراّوُز  هب  نیموصعم  87تیانع 

ترایز رثا  رد  گرم  تارکس  ندش  88ناسآ 

ترایز رثا  رد  ناهانگ  92شیاشخب 

نیداینب يرثا  ناهانگ  97شیاشخب 

ناهانگ رثا  رب  قزر  ندش  98هتساک 

ناهانگ رثا  رد  رمع  98یهاتوک 

ناهانگ رثا  رد  اهتجاح  ندشن  99عفر 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تیانع  زا  راکهانگ  درف  100تیّمورحم 

ناهانگ رثا  رد  نداد  ناج  103تخس 

ترایز يورخا  104راثآ 

104هراشا

ترایز رثا  رد  باسح  لاؤس و  ربق و  راشف  لیهست  ، گرم زا  سپ  کئالم  105یهارمه 

تمایق فلتخم  فقاوم  رد  106تداعس 

ترایز رثا  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  109تعافش 

لاعتم دنوادخ  ءاقل  113ترایز و 

ترایز رثا  رد  ناهانگ  116نارفغ 

نیداینب يرثا  ناهانگ  زا  116وفع 

116هراشا

خزرب ملاع  رد  باذع  ربق و  راشف  ثعاب  117هانگ 

تمایق ياهیراوشد  أشنم  ، 121هانگ

تعافش هار  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هدنهد ي  رازآ  ، 122هانگ

تشهب رد  تیب  لها  رادید  زا  تیّمورحم  : هانگ 125رثا 

نآ ریثأت  راگدرورپ و  يوس  زا  ناهانگ  127ششخب 

127هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


تسخن ماگ  : ناهانگ 127يروآدای 

مود ماگ  : ینامیشپ 129یناشیرپ و 

موس ماگ  : ماما هب  ندرب  129هانپ 

مراهچ ماگ  : 130رافغتسا

ناهانگ زا  ندش  كاپ  يارب  وکین  هناهب يا  : 133ترایز

تّمه تّین و  مود : 140شخب 

140هراشا

تّین 140لصف 1-

تّین 140تّیّمها 

تفرعم تّین و  143هطبار ي 

143هراشا

ترایز رد  تفرعم  اب  نآ  هطبار ي  تّین و  145شقن 

ترایز اب  تبرق  دصق  هطبار ي  150لیلحت 

رگید تاّین  تبرق و  153دصق 

تبرق دصق  نودب  تبرق و  دصق  اب  155ترایز 

155هراشا

تبرق دصق  نودب  ترایز  155تالاح 

تبرق دصق  اب  ترایز  157تالاح 

تبرق دصق  اب  ترایز  162بتارم 

يویند 162تاجاح 

يورخا 163تاجاح 

تیب لها  هب  تّبحم  زاربا  تّین  هب  169ترایز 

نآ رثا  هناقاتشم و  171ترایز 

تبرق دصق  زا  رگید  هولج يا  رکش ، تّین  هب  173ترایز 

173هراشا

ترایز رد  تمعن  يدایا  رکش  هب  175هّجوت 
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مالّسلا هیلع  ماما  هب  تّیدوبع  ضرع  تّین  هب  177ترایز 

ترایز نیح  رد  ناشیا  يروآدای  زاس  هنیمز  : مالّسلا هیلع  رصع  ماما  هب  تّبحم  182تفرعم و 

182هراشا

تبرق دصق  قادصم  نیرتالاب  مالّسلا ، مهیلع  رصع  ماما  هب  تدارا  ضرع  186تّین 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  يوس  زا  هدش  هلاوح  یتمعن  ، 187ترایز

تّمه 192لصف 2 -

تّمه تّیّمها  192انعم و 

ترایز لامعا  بادآ و  موس : 202شخب 

202هراشا

ترایز بادآ  202لصف 1 -

نیموصعم هاگشیپ  رد  بدا  تیاعر  202موزل 

لسغ : تسخن 204بدا 

بجاو 204لسغ 

ترایز 205لسغ 

لوخد نذا  : مود 209بدا 

یسوب ناتسآ  : موس 230بدا 

فاوط : مراهچ 232بدا 

ادص ندرب  ورف  : مجنپ 238بدا 

ترایز رب  مّدقم  تقو  لّوا  زامن  : مشش 241بدا 

ترایز یفرع  245بادآ 

لّوا دیهش  موحرم  زا  لقن  هب  ترایز  246بادآ 

رئاز ناوناب  249بدا 

لامعا 259لصف 2-

259هراشا

ترایز نوتم  ياه  260هنوگ 

هعماج 260تارایز 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هعماج ریغ  263تارایز 

ترایز نیح  رد  ابیز  یلمع  ، 265رکش

265هراشا

راگدرورپ رکش  همزال ي  ، تمعن يدایا  269رکش 

يدایا هلسلس ي  رس  مالّسلا  هیلع  رصع  271ماما 

ترایز يانثا  رد  هتسیاش  یلمع  : مالّسلا هیلع  ماما  اب  نتفگ  273نخس 

ترایز نایرج  رد  الاو  لمع  ود  : اعد 277لّسوت و 

ترایز 277اعد و 

ترایز 283لّسوت و 

283هراشا

مالّسلا هیلع  ماما  ّقح  هب  دنوادخ  زا  تساوخرد  : لّسوت لّوا  284عون 

مالّسلا هیلع  ماما  دوخ  زا  تساوخرد  : لّسوت رگید  285عون 

راّیط رفعج  زامن  ترایز و  زامن  : رگید 290یلمع 

تباین هب  ترایز  292لصف 3 -

292هراشا

یّبحتسم زامن  قّدصت و  رد  293تباین 

فاوط جح و  رد  297تباین 

هفّرشم دهاشم  ترایز  رد  300تباین 

یلوبق مراهچ : 308شخب 

308هراشا

تدابع یلوبق  يانعم  تّیّمها و  308لصف 1 -

تدابع یلوبق  308تّیّمها 

یلوبق 311يانعم 

لعاف رد  یلوبق  تایضتقم  316لصف 2 -

316تفرعم

317يوقت
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ملح قلخ و  329نسُح 

332لقع

لعف رد  تایضتقم  336لصف 3 -

336صالخا

336هراشا

صلاخ لمع  نامه  : نسحا لمع  حلاص و  337لمع 

337هراشا

نآ مزاول  تیشخ و  341يانعم 

تیشخ اب  ود  نآ  هطبار ي  نسحا و  لمع  ، قداص 342تّین 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  شیامرف  رد  صالخا  344فیرعت 

نآ باقع  ایر و  ياه  345هزیگنا 

هناراکایر لامعا  : لامعا 347بلاغ 

ناراکایر ياه  350هناشن 

یلوبق تّحص و  هطبار ي  لمع و  لطبم  يایر  عاونا  زا  352یخرب 

؟ تسیچ هب  صالخا  354تقیقح 

؟ تسا عمج  لباق  ، لمع زا  رورس  اب  هنوگچ  355صالخا 

یّمق ساّبع  خیش  موحرم  صالخا  زا  358ناتساد 

سّدقم جاح  موحرم  صالخا  زا  359ناتساد 

سفن تّمذم  360صالخا و 

ادخ ریغ  هب  ییانتعا  یب  : صالخا 361همزال ي 

صولخ قلَخ و  زا  عاطقنا  رمث  : لمع 363یلوبق 

صالخا هرمث ي  : يویند 364تّزع 

صالخا هرمث ي  : راگدرورپ 365تیافک 

بولطم هب  هدنناسر  لقع و  زا  هتساخرب  ، 367صالخا

حلاص لمع  ندرک  هولج  : صالخا 369رمث 

لمع نطاب  حور و  : یلوبق صالخا و  372كالم 
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ادخ ربارب  عوضخ  راکهار  : سفن 375مّذ 

376اوقت

لمع یلوبق  عناوم  382لصف 4 -

382هراشا

لمع یلوبق  ینوریب  383عناوم 

383هراشا

زامن یلوبق  عنام  : يراد تناما  يوقت و  384مدع 

لوبقمان زامن  نیدلاو و  هب  تناها  387نیرتمک 

زامن یلوبق  عنام  رگید  : 389تبیغ

زامن یلوبق  ّدس  : ساّنلا 391ّقح 

نآ یلوبق  ّلخم  : زامن 392فافختسا 

زامن ندش  دودرم  لماع  : بلق روضح  396مدع 

نز زامن  ندیدرگ  لوبقمان  لماع  : رسمه زا  رهوش  399ییاضران 

یسدق ثیدح  رد  زامن  یلوبق  رگید  401طورش 

لمع یلوبق  ینورد  403عناوم 

403هراشا

یهلا هاگرد  زا  تدابع  ّدر  لماع  : 406ایر

تدابع ندشن  هتفریذپ  ثعاب  : نمؤم ردارب  هب  تبسن  ءوس  410تّین 

لمع یلوبق  يّدج  عناوم  : نابز 411ناهانگ 

دنوادخ يوس  زا  لمع  ّدر  هیام ي  : يراوخ 413مارح 

لمع یلوبق  عنام  : 416بجُع

416هراشا

بجُع قادصم  : رظن يأر و  رد  430ییاکّتادوخ 

نامیا زا  جورخ  : لامعا یلوبق  رگید  435عنام 

لمع طابحا  440لصف 5 -

440هراشا
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طبح ببس  : ایند 440ّبح 

باوث يدوبان  لماع  : 445ربِک

تانسح وحم  ثعاب  : مارح یسنج  توهش  هب  447تیلوغشم 

لمع يدوبان  ببس  ریجا ، هب  450ملظ 

لمع رگدوبان  : نمؤم تّیصخش  ندرک  درخ  يزوت و  450هنیک 

لمع طابحا  لماع  : 453بجُع

لمع رگدوبان  : 455تبیغ

لمع طبح  هناوتشپ و  یب  نانیمطا  ، هیاپ یب  455ياعّدا 

روثأم هیعدا ي  هنیآ ي  رد  ، لمع طبح  زا  راگدرورپ  هب  459یگدنهانپ 

یلاخ ياه  تسد  ریوک  رب  یهلا  لضف  شراب  462لصف 6 -

لمع یلوبق  تّیساّسح  462تّیّمها و 

هدعاق زا  رتارف  ییاطع  : 472لضف

یهلا لضف  472يانعم 

یلاخ ياه  تسد  دیما  هطقن ي  یهلا  473لضف 

شیوخ لمع  هب  اکّتا  مدع  475نارایشوه و 

دیما هطقن ي  اهنت  ؛ یهلا 476لضف 

ترایز لها  ِنآ  زا  هفحت يا  : یهلا 477لضف 

یهلا تمحر  لضف و  رهظم  : مالّسلا هیلع  رصع  481ماما 

یهلا لضف  ناماد  هب  ندیزای  تسد  ياه  هار  نیرتهب  زا  : مالّسلا هیلع  رصع  ماما  یتمالس  جرف و  رد  لیجعت  يارب  484اعد 

عبانم 486تسرهف 

زکرم 493هرابرد 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  تفایضرد 

باتک تاصخشم 

 - 1339 دمحم ، یمشاه ،  ینب  هسانشرس : 

 - 1358 دیعس ، سدقم ، هدوزفا :  هسانش 

دیعس ملق  هب  یمشاه ؛  ینب  دمحم  / مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یـشهوژپ  حیرـض :  تفایـضرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 . سدقم

.1385 رینم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  474 يرهاظ :  تاصخشم 

9645390192: لایر 56000 کباش : 

 . سیون ریز  تروص  هب  نینچمه  474 ؛  [ - 469  ] .ص همانباتک :  تشاددای : 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  رگید :  ناونع 

 . ثیداحا ترایز --  عوضوم : 

 . ثیداحا موسر  بادآ و  ترایز --  عوضوم : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

BP141/5/ز93 ب9 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

م22327-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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همدقم

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

ینیما نیـسحالا  دـبع  خیـش  همّالع  موحرم  عیـشت  میرح  ریظن  مک  نابزرم  نانمؤم و  ریما  راـثن  ناـج  بناـح  زا  ار  زیچاـن  هزیجو ي  نیا 
مالس ارهز  همطاف ي  ترضح  راهب ، یب  یب  نیمز  نامـسآ و  هنادرد ي  يوناب  ارـس و  ود  هدّیـس ي  ياس  نامـسآ  ياپ  كاخ  هب  یفجن 

.میراد یم  میدقت  اهیلع 

هداهن شیپ 

(1) ...مکدهاشم لوح  فوطن  نَا  ّالإ  کلمن  ّانإ ال  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  لآ  ای  یّما  متنا و  یباب 

...مینک فاوط  امش  ياهربق  درگ  رب  هک  تسا  نیا  ام  ییاراد  رثکادح  ، یفطصم لآ  يا  امش  يادف  مردام  ردپ و 

ماجنا اب  هک  يا  هضرع  لباق  لمع  چیه  هک  دـمهف  یم  یبوخ  هب  دـشاب ، هدـش  دـقتعم  یهلا  هاگـشیپ  رد  دوخ  ندوب  هدـنب  هب  هک  یـسک 
یمن دامتعا  هیکت و  دوخ  لامعا  زا  کی  چیه  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .درادن  رایتخا  رد  دـنک ؛ اعدا  ار  دـنوادخ  ّتیدوبع  ّقح  ، نآ

.دناسرب يدبا  تداعس  هب  دشخب و  تاجن  ار  وا  ات  ددنب  یم  دیما  دنوادخ  لضف  هب  اهنت  اهنت و  هکلب  دنک ،

نایم نیا  رد  دسر و  یم  قیالخ  هب  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دوجو  تکرب  هب  اهنآ  همه ي  هک  دراد  یفلتخم  تاّیّلجت  یهلا  « لضف  » اّما
هیامرـس نیرتالاب  زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  هنوگ  نآ  دراد ، يدرف  هب  رـصحنم  هژیو و  هاـگیاج  رّهطم ، كاـپ و  رون  هدراـهچ  نیا  تراـیز 

(2) .تسناد تاجن  ياه 

.مراهچ هب  یگتسب  نآ  زا  يرئاز  ره  هرهب ي  هک  یهلا  تسا  یتفایض  ناشیا  حیرض (3)  ترایز 

15 ص :

،ج 102،ص 167. راونالاراحب ، نینمؤملا هّمئا  هعماج ي  ترایز  زا  یتارابع  - 1
زا معا  گرم ، زا  سپ  دوش و  یم  وا  گرم  تایح و  لاح  رد  هدش ) ترایز   ) روزم رادـید  لماش  تسا و  رادـید  يانعم  هب  ترایز  - 2

.تسا رود  هار  زا  وا  ترایز  ای  رازم  رس  رب  نتفر 
یف ّقّشلا   » ياـنعم رد  نآ  لامعتـسا  دوـش و  یم  هدافتـسا  تسا  لوادـتم  هزورما  هچ  نآ  زا  معا  ییاـنعم  هب  حیرـض  برع ، تغل  رد  - 3
نآ « ردصم  » يانعم حرض ) هّدام ي  برعلا ج 2،ص 526 ، ناسل   ) تسا عیاش  - ربق همه ي  ای  ربق  نایم  فاکش  «- هّلک ربقلا   » ای « ربق طسو 

ندـنک يانعم  هب  حرـض  «» ٍدـَحل الب  ٌربق  وه  تِّیملل و  حیرّـضلا  َكُرفَح  حرّـضلا : : » دـنا هتفگ  هکنانچ  تساـنعم  نیا  دـیؤم  زین  حرـض ) )
: دـنا هـتفگ  هـک  نآ  اـی  ص 103 ) نـیعلا ج 3 ، باــتک  «) دــحل نورب  تـسا  يربـق  حیرــض )  ) نآ هدرم و  يارب  ار  « حیرــض  » تسوـت

یم راک  هب  نآ  هرابرد ي  َحِرُض  دوش ، هتفاکش  هچ  ره  «) حِرُـض دقف  َّقُش  ام  ُّلک  : » دنا هتفگ  ای  نتفاکـش ) ینعی  حرَـض  « ) قّشلا : حرَـضلا »
یّمُـس : يزهالا لاق  .ًاحیرـض  ِهل  َرَفَح  ًاحرَـض : ُهَحَرـضی  ، ّتیملل حیرَـضلا  َحرَـض  : » تسا هدـمآ  نینچ  زین  « حَرَـض  » ِلـعف ياـنعم  رد  دور )
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.دـنک شیارب  يربق  دـنک : هدرم ، يارب  حیرـض » ( » حرـض هّداـم ي  ص526 ، برعلا ج 2 ، ناسل  «) ًاّقـش ضرـألا  یف  ُّقَِشی  ّهنـأل  ًاـحیرَض 
ار حیرض » ، » اجنیا رد  باتک و  ناونع  رد  زین  ام  .دوش  یم  داجیا  فاکش  نیمز  رد  نوچ  هدش  هدیمان  حیرض  حیرـض ،] هتفگ [ : يرهزا 

.میا هتفرگ  ربق  يّزلف و  ياه  هزاس  زا  معا 
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: دهد یم  لیکشت  ار  رضاح  دروآ  ور  زا  یشخب  اه  هّفلؤم  زا  کی  ره  یسررب  دراد و  نیداینب  هفلؤم ي 

ياه قَّلعتم  تفرعم ، نیا  .دوش  یم  بوسحم  رئاز  لمع  ناـج  حور و  تسا و  تراـیز  قیرط  رد  ماـگ  نیتسخن  هلحرم  نیا  تفرعم : - 1
.نآ تاکرب  راثآ و  هب  تفرعم  ترایز و  هب  تفرعم  روزم ، هب  تفرعم  دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يدّدعتم 

.دنا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لوا  شخب  لصف  هس  ّیط  رد  هناگادج ، روط  هب  اه  تفرعم  نیا  زا  کیره 

هدش هدیواک  ترایز  صوصخ  رد  سپـس  ماع و  روط  هب  ادـتبا  تفرعم ، اب  نآ  هطبار ي  ّتین و  ّتیّمها  مود  ماگ  رد  تّمه : ّتین و  - 2
حیـضوت هوالع ي  هب  اه  نیا  همه ي  .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  نآ  نودـب  تبرق و  دـصق  اب  تراـیز  فلتخم  تـالاح  هاـگنآ  و 

.دنهد یم  لیکشت  ار  شخب  نیا  لّوا  لصف  ترایز ، رد  ّتین  فلتخم  ياه  هولج 

لـصف رد  هک  دـسر  یم  ترایز  یلمع  تامّدـقم  ندروآ  مهارف  هب  تبون  تسا -  یبلق  يراـیتخا  لـمع  دوخ  هک  ّتین -  قّقحت  زا  سپ 
.میتفگ نخس  نآ  ِتیّمها  شزرا و  زا  تّمه »  » ناونع تحت  مود 

عوضوم .دـبای  یم  رد  یحو  لقع و  تلالد  هب  رئاز  هک  تسا  یلامعا  بادآ و  تیاـعر  تراـیز ، رد  يدـعب  ماـگ  لاـمعا : بادآ و  - 3
بادآ نیمه  شخب ، نیا  زا  لّوا  لصف  رد  نخس 

16 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


صاصتخا مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  روثأم  ياه  ترایز  رد  اـبیز  مهم و  ياـهروحم  زا  یخرب  یـسررب  هب  لـصف  نیمود  .تسا  تراـیز 
.میا هتخادرپ  تباین » هب  ترایز   » هرابرد ي شواک  هب  شخب  نیا  لصف  نیرخآ  رد  تسا و  هتفای 

نیا رد  هک  یتمحز  زا  وا  دیما  همه ي  دهد و  یم  لیلکشت  ار  هاگآ  رئاز  کی  هغدغد ي  نیرتشیب  ترایز  یلوبق  دیدرت  یب  یلوبق : - 4
ترایز هب  صاصتخا  تسا و  حرطم  یتداـبع  ره  رد  ساّـسح  هصخاـش ي  نیا  .دـبای  یم  یّلجت  ناـمرآ ، نیا  رد  هدـش  لّـمحتم  ریـسم 

تسا هتفای  صاصتخا  مهم  نیا  هب  باتک  نیا  مراهچ  شخب  .دریگ  رارق  یسررب  دروم  قلطم  روط  هب  هک  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  .درادن 
رد نآ  زا  دارفا  بلاغ  تلفغ  زین  ثحب و  نیا  نایاش  ّتیّمها  هب  رظن  .دریگ  یم  رارق  تیانع  دروم  رتمک  تراـیز  هلوقم ي  رد  ًاـعون  هک 

شخب ياوتحم  .تسا  هدـش  اه  شخب  ریاس  زا  رت  لّصفم  شخب ، نیا  مجح  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ترایز  ًاـصوصخ  تاداـبع ، عون 
هب ینوزفا  هّجوت  هک  دوش  یم  اعدتـسا  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  تسا و  يریگیپ  هعلاطم و  لباق  ترایز  ثحب  زا  لقتـسم  باتک ، یناـیاپ 

یلک هب  ار  رئاز  راتفر  قـالخا و  دـناوت  یم  هدـش ، هئارا  شخب  نیا  زا  لـصف  شـش  یط  رد  هک  یبلاـطم  .دـنیامرف  لوذـبم  تمـسق  نیا 
.دهد یم  لیلکشت  نآ ، یلوبق  ياهراکهار  ینابم و  ار  ترایز  دعب  نیرت  هدنزاس  تهج ، نیمه  هب  دزاس و  لّوحتم 

هناصلخم ي تّمه  اب  سپـس  هدـیدرگ و  حرطم  لاـس  ود  لوط  رد  سیردـت  تروص  هب  باـتک  نیا  بلاـطم  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال 
هب تسا -  هتخیمآ  مه  هب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  هب  رفاو  تبحم  اب  ار  ملق  ییابیز  رنه  هک  سّدـقم -  دیعـس  ياـقآ  باـنج 

.تسا هدمآرد  رضاح  راتشون  تروص 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هاگرد  ریقف  یلاخ و  تسد  ًاتقیقح  ار  دوخ  هک  یناسک  بناج  زا  تسا  یلباقان  تدارا  ضرع  زیچان  شالت  نیا 
حیرـض هب  ندز  گنچ  اب  هاگیب  هاگ و  هک  تسا  سّدقم  تاوذ  نیا  هب  ّتبحم  ناشرمع  هیامرـس ي  اهنت  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـننیب و  یم 

.دبای یم  یّلجت  ناشرازم  رانک  رد  ندز  وناز  ای  ناشیا  زا  یکی 

اهنت لیدـب  یب  لامج  اب  نایملاع  همه ي  رادـید  رد  لـیجعت  ار  تیب  لـها  صـالخا  اـب  نارئاز  شاداـپ  رجا و  ناـّنم ، يادـخ  مراودـیما 
ات دهد ؛ رارق  تراهط  تمصع و  نادناخ  هدنامیقاب ي 
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نآ تافتلا  فطل  هب  دننک و  اشامت  ءادف  انحاورا  مظعالا  هللا  هّیقب  سّدقم  دوجو  يوخ  يور و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نَسح  نسُح  ناگمه 
.ددرگ نایع  اراکشآ  شمولظم ، رد  ام  هدشمگ ي  رازم  زیزع ،

اهِّقَِحب َّفَخَتسا  اَهَمَلَظ َو  نَّمِم  اََهل  َِبلاَّطلا  ِنُک  َّمُهَّللا 

اَهِدَالوَأ ِمَِدب  اََهل  َِرئاَّثلا  ُنُک  َّمهَّللا و 

، یَلعألا إَلَملا  َدنِع  َهَمیرَکلا  ِءاَوِّللا  ِبِحاَص  َهَلیلَح  يَدُهلا َو  ِهَِّمئأ  َّمِأ  اَهَتلَعَج  اَمَک  َّمهَّللا و 

مَّلَس هلآ و  ِهیَلَع و  ُهللا  یلص  ٍدَّمُحم  َهجَو  اَِهب  مِرُکت  ًهالَص  يَربُکلا  َهَجیدخ  اَهِّمُأ  یَلَع  اهیَلَع و  ِّلٌصَف 

اِهتَّیِّرُذ َُنیعأ  اَِهبرُِقت  َو 

(1) .مالَّسلا ِهَّیِحَّتلا َو  َلَضفَأ  ِهعاَّسلا  ِهِذَه  ِیف  یِّنَع  مُهِغلبَأ  َو 

یمشاه ینب  دمحم  دیس 

مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالیم  زورلاس 

كرابملا 1427 ناضمر  همین ي 

.ع زییاپ 1385

18 ص :

.عوبسالا لامج  زا  لقن  هب  ص 74  ج 94 ، راونالا ، راحب  - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 31 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
http://www.ghaemiyeh.com


نابزیم اب  رثن  کی  ردق  هب 

ُتوَجَر َِکتعافـش و  یلع  ُتلکَّتا  دـق  َنیملاعلا و  ِّبر  ِباقِع  نم  َنیِفئاخلا  َنیمداّنلا  َنیئِطاخلا  َِفقوَم  َکـِترایز  یف  ُتفَقَو  ! يـالوم ... 
(1) ...یَللَز َهرفغم  یبویُع و  َرتَس  یبونُذ و  َوحَم  َِکتعافش  َِکتالاوُمب و 

! بوبحم نابرهم 

هتفرگ و وخ  وت  ّتبحم  اب  هک  ار  یبلق  بایرد ! هدـیود ، وت  رادـید  يوزرآ  هب  هک  ار  ییاـپ  هدـیراب و  وت  تیؤر  قوش  هب  هک  ار  یمـشچ 
: هک میدونش  نامثع -  نب  دّمحم  بانج  وت -  ریفس  زا  شاب ! رای  هتفرگ ، وربآ  وت  هگرد  یمالغ  زا  هک  ار  یناج 

(2)« ...هرایّزلِاب هیلإ  هَّجوَت  »

ات ییاجک ، میتسنادـن  .میـسرب  تا  یـسوباپ  هب  ات  میریگب  ار  هاـگترایز  مادـک  هار  بش  همین  میبوکب ، ار  هناـخ  مادـک  رد  میتسنادـن  اـما 
ریز هب  رـس  .میتسیاب  شرد  رب  بدا  اب  ات  ار  تا  همیخ  ناشن  دـنتفگن  ام  هب  .میراذـگب  تیارـس  هناتـسآ ي  هب  بل  مینک و  فاوط  ترود 

.ه (3) ِروزم يا  وت -  اب  رادید  ترسح  رد  ام  .میبلط  هزاجا  دورو  يارب  ریصقت  زا  هدنمرش  مینکفا و 

19 ص :

.ریبک رازم  لّوا و  دیهش  دیفم ، خیش  زا  لقن  هب  ص 118 ، راونالا ج 102 ، راحب  رّهطم ، بارس  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ترایز  - 1
ص 174. ج 56 ، راونالا ، راحب  - 2

.هتشگ رادید  هدش و  ترایز  درف  - 3
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ات میا  هدرواین  تقایل  راـب  هلوک  هاـگچیه  هک  اـغیرد  اـّما  میا ، هتفگ  مالـس  میا و  هداتـسیا  هلبق  هب  ور  اـهراب  نیـسای - ! لآ  ياـه  همزمز 
زا یبور  رابغ  يارب  ام  ياهناگژم  دنا و  هدنام  لّطعم  وت  لالج  باجح  تشپ  نانچمه  ام  ياهمشچ  هک  اغیرد  .میربب  تداعس  تاغوس 

...دنا هتسشن  لد  هب  ترسح  تناماد 

! ام بحاص  يا  لد ! زیزع 

هیماس ي هّبق ي  ریز  هک  يرحـس  میدراذـگ ، ناماهکلپ  هب  عیقب  هدز ي  تبرغ  درگ  یتقو  میداـهن ، يوبن  هضور ي  هب  ياـپ  هک  مد  نآ 
شا همه  میتسش ، بادرس  يافص  رد  ناج  هک  یماگنه  میتفرگرپ ، فجن  ناویا  توکلم  رد  هک  یبورغ  میدیشک ، سفن  ءادهّـشلا  دّیس 

تراهط تمالس و  انغ و  يور  وت  تیانع  فطل  هب  زج  نام  هدولآ  ياهناج  هتسخ و  ياهاپ  یهت و  ناتـسد  هک  ور  نآ  زا  میدوب ؛ وت  یپ 
نامیاریذپ تنامشچ  حیرـض  تفایـض  رد  زادگم و  نامنامرح  هب  میرادرب ، هشوت  وت  زا  ات  میا  هدرک  ترایز  مزع  هک  نونکا  .دید  یمن 

!... شاب
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تفرعم لوا : شخب 

هراشا

هدیکچ

تفرعم اه ، نآ  هوکـش  تخانـش  اب  ات  میتسه  ییاهناکم  هنوگچ  یهار  رئاز ، ناونع  هب  میباـیرد  اـت  مینآرب  شخب  نیا  زا  لّوا  لـصف  رد 
تمظع نیا  داعبا  یـسررب  هب  هوالع  هب  .میـشخب  قیمعت  ناشیا  ترایز  زا  ار  دوخ  یّقلت  مینک و  بسک  اه  هناخ  نآ  نابحاص  هب  يرتشیب 

تحت مود  لصف  رد  .درک  میهاوخ  لیلحت  ناـشیا  گرم  تاـیح و  ناـمز  رد  ار  ماـما  تراـیز  تمرح و  یناـسکی  تخادرپ و  میهاوخ 
یّقلت دروـم  رد  همّدـقم  ناوـنع  هب  نآ  زا  شیپ  تخادرپ و  میهاوـخ  نید  رد  تراـیز  هاـگیاج  حیـضوت  هب  تراـیز ، هب  تفرعم  ناوـنع 

ترایز تقیقح  نییبت  هب  تیاهن  رد  .تفگ  میهاوخ  نخـس  لیـصفت  هب  نآ ،  ياه  هیاپ  تیب و  لها  هب  تفرعم  هاگیاج  نید ، زا  حیحص 
.میزادرپ یم  تیب ، لها  هب  تفرعم  زا  ییاضف  نینچ  رد 

هلأسم ي رد  هّقفت  زاس  هنیمز  ار  ترایز  راثآ  هب  تفرعم  ادـتبا  لـصف  نیا  رد  .دراد  صاـصتخا  تراـیز  راـثآ  هب  تفرعم  هب  موس  لـصف 
هب هک  ار  « ناهانگ زا  وفع   » رثا زین  .میزادرپ  یم  ترایز  نآ  يورخا  يویند و  راثآ  یخرب  یـسررب  هب  سپـس  میدرمـش و  یم  رب  ترایز 

راثآ ریاس  روحم  ار  نآ  درک و  میهاوخ  یّقلت  نیداینب  یتلیـضف  ناونع  هب  ترخآ  اـیند و  رد  هدـش ، هداد  تراـشب  اـم  هب  تراـیز  لاـبند 
 - ترایز نتفر  هب  يریگ  میمـصت  ماگنه  رد  هبانا -  هبوت و  شقن  یـسررب  هب  دـُعب  نیا  رب  هوالع  تیاهن  رد  تسناد و  میهاوخ  تراـیز 

.میزادرپ یم 
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روزم هب  تفرعم  لصف 1-

ترایز رد  تفرعم  شقن 

یم نیمـضت  ار  ترایز  يراذـگریثأت  هک  تسا  یمیهافم  نیرت  مهم  نیرت و  يا  هیاپ  زا  تفرعم ، هلوقم ي  لـمع  یلوبق  طرـش  تفرعم 
ترایز .درب  یمن  يا  هرهب  دنیچ و  یمن  يرمث  نیموصعم  ترایز  رادید و  زا  دشاب ، هتشادن  هارمه  هب  ار  تفرعم  رهوگ  هک  یسک  .دنک 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دتفا ؛ یمن  یهلا  هاگرد  لوبقم  درادن و  یشزرا  تفرعم  نودب  یلمع  چیه  هکلب  و 

(1) .ٍهَفِرعَِمب ّاِلا  ًالَمَع  ُهللا  ُلَبقَی  ال 

.دوش یمن  اریذپ  تفرعم  نودب  ار  یلمع  چیه  دنوادخ 

ردق ّتیّمها و  ددرگ ، ادیوه  وا  هب  ندروآ  يور  شزرا  دوش و  راکشآ  وا  رازم  تفارش  دریگ و  تروص  روزم  تمظع  كرد  یتقو  اّما 
هرهب نآ و  شریذـپ  هب  ترایز  یلوبق  تامّدـقم  رگید  ندومن  مهارف  اـب  تفرعم ، اـب  رئاز  بیترت  نیا  هب  .دـنک  یم  ییاـمندوخ  تراـیز 

فطل و 2. ار  ماما  دزن  رد  نتفای  روضح  تصخر  رئاز ، هک  تسا  نیا  زا  سپ  .دبای  یم  دیما  نآ  زا  يرادرب 

23 ص :

ح 2. ملع ، ریغب  لمع  نم  باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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ار نآ  ربارب  رد  يرازگرکـش  موزل  لقع  رون  وترپ  رد  سپـس  دبای و  یم  رد  ار  ترایز  ندوب  تمعن  نآ  یپ  رد  درمـش ، یم  یهلا  لضف 
تفارـش تلزنم و  یـسررب  هب  تسخن  لصف  نیا  رد  .دنک  یم  مادـقا  تمعن  نیا  رکـش  هب  لمع  نابز و  بلق و  اب  دـیامن و  یم  قیدـصت 

، روزم رازم و  هب  تـفرعم  بـسک  یپ  رد  نآ  زا  سپ  تـخادرپ و  میهاوـخ  ّتنـس  نآرق و  هـنیآ ي  رد  مالّـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  رازم 
ترایز ندوب  تمعن  مهف  رد  تفرعم  شقن  .میشاب  هتشادرب  ترایز  تمعن  یهانتمان  ردق  تخانش  رد  ار  نیتسخن  ياهماگ 

یحو هنیآ ي  رد  ترایز 

درک لّمأت  يردق  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  دیاب  میراد ، ندز  وناز  دـصق  یتمظع  هچ  ربارب  رد  میور و  یم  هک  دزن  مینادـب  هک  نآ  زا  شیپ 
هک كّربتم  سّدقم و  تسا  یناکم  مالّسلا -  مهیلع  تیب  لها  يارـس  نحـص و  دقرم و  نامه  هاگترایز -  .میراذگ  یم  اجک  هب  اپ  هک 

.دبای یم  تّزع  رابتعا و  نآ ، رد  مالّسلا  اهیلع  موصعم  فیرش  ندب  روضح  هطساو ي  هب 

هداد و يرترب  ّولع و  ار  ماما  هناخ ي  لاعتم  دـنوادخ  دـنوادخ  يوس  زا  هدـش  هتـشاد  گرزب  ياه  هناـخ  مالّـسلا  هیلع  تیب  لـها  تویب 
: دراذگ یم  هراشا  تشگنا  هنوگ  نیا  تقیقح  نیا  هب  میرک  نآرق  .تسا  هتساوخ  دوخ  سیدقت  حیبست و  ّلحم  ار  وا  دقرم 

ِماقإ ِهللا و  ِرکِذ  نًع  ٌعَیب  ٌهراِجت و ال  مِهیهُلتال  ٌلاجِر  ِلاـصآلا  ِّوُدـُغلِاب و  اـهیف  هل  ُحِّبَُـسی  ُهُمـسا  اَـهیف  َرَکذـُی  َعَفُرت َو  نَأ  ُهللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  یف 
(1) .ُراصبألا ُبُولُقلا و  هیف  ُبَّلَقًتَت  ًاموَی  َنُوفاخَی  ِهوکَّزلا  ِءاتیإ  ِهولَّصلا و 

رد 7. دنشاب و  ماقم  یلاع  هک  تسا  هداد  هزاجا  دنوادخ  هک  ياه  هناخ  رد 

24 ص :

/36و37. رون - 1
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راگدرورپ و دای  زا  یتراجت  دیرخ و  چیه  هک  دننک  یم  حیبست  ار  وا  یناسک  اه  نآ  رد  هاگنابش  ناهاگحبص و  دوش ، دای  وا  مان  اه  نآ 
.دنوش یم  نوگرگد  نآ  رد  ناگدید  اه و  لد  هک  يزور  زا  دنساره  یم  دراد ؛ یمن  ناشزاب  تاکز  تخادرپ  زامن و  نتشاداپ  هب 

: مینک یم  عوجر  مالّسلا -  مهیلع  تیب  لها  نآرق -  یقیقح  نارّسفم  هب  اه ، هناخ  نیا  قیداصم  تخانش  يارب 

: دنیامرف یم  فیرش  ياهناکم  نیا  یفّرعم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) .اهنِم ٍّیلع  ُتَیب  ِءایبنألا و  َتُوُیب  َیِه 

.تساه نآ  هرمز ي  رد  یلع  هناخ ي  تسا و  ناربمایپ  ياه  هناخ  اه  نآ 

: دوش یم  هدیسرپ  مَّلَس  هلآ َو  ِهیلَع و  َهللا  یَلَص  مرکا  ربمایپ  زا  هفیرش  هیآ ي  يانعم  زا  وجتسج  رد  یتقو 

؟ هذه ٍتویب  ُّيأ 

؟ دنمادک اه  هناخ  نیا 

: دنیامرف یم  ناشیا 

.ءایبنألا ُتوُیب 

.ناربمایپ ياه  هناخ 

: دسرپ یم  هک  رکبوبا  لاؤس  هب  خساپ  رد  سپس 

« تساه نآ  زا  زین  همطاف  یلع و  ياه  هناخ  ایآ  »

ایبنا ياه  هناخ  نیرترب  زا  اهیلع  مالس  همطاف  یلع و  هناخ 

: دنراد یم  نایب 

(2) .اِهلِضافأ نِم  مَعَن 

.اه 0. نآ  نیرترب  زا  يرآ 

25 ص :

ص 104. ج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  - 1
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ّرّدلا ص 533 ، ج 1 ، لیزنّتلا ، دهاوش  تسا : هدش  لقن  مه  ّتنس  لها  ریسافت  رد  ثیدح  نیا  ص 253 ؛ ج 7 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 2
ص 50. ج 5 ، روثنملا ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنیامرف یم  یفّرعم  هنوگ  نیا  ار  هدش  هتشادگرزب  ياه  هناخ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زین 

(1) .َّیبَّنلا ُتوُیب  َیِه 

.تسا مرکا  ربمایپ  ياه  هناخ  اه ] هناخ   ] نآ

هیآ قادصم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ ي 

: دننک یم  دای  نینچ  اه  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  و 

(2) .اهنِم ِِّیلَع  ُتوَیب  َُّمث  مَّلَس  ِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  لوُسَر  ٍدّمَُحم  ُتوُیب 

.تساه نآ  هلمج ي  زا  یلع  ياه  هناخ  سپ  نآ  زا  تسادخ و  لوسر  دّمحم  ياه  هناخ  اه ، هناخ  نیا 

ربمایپ هناخ ي  هّمئا ، زا  کیره  هناخ ي 

هدرک یم  یگدـنز  ناشیا  دوخ  هک  تسین  ییاجنآ  طقف  مَّلَـس  ِهلآ َو  ِهیَلَع و  ُهللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هناخ ي  یعیـش ، باـن  داـقتعا  رباـنب 
هناخ ي زین  اه  نآ  ياه  هناخ  دنشاب ، وا  دوجو  زا  یئزج  کی  ره  مَّلَس  هلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  مرکا  یّبن  موصعم  نادنزرف  یتقو  ؛(3)  نا

یم هفیرـش  هیآ ي  زراب  قادـصم  ربمایپ و  تویب  زا  یتیب  مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  زا  کـی  ره  دـقرم  مرح و  .دوب  دـهاوخ  وا 
 - هعماج ترایز  رد  ییاـبیز  هب  تقیقح  نیا  .دوش  یم  عطاـس  نآ  زا  يوبن  راونا  درادربرد و  ار  ربماـیپ  هشوگ ي  رگج  هک  ارچ  دـشاب ،

: تسا هتفای  ساکعنا  دشاب -  یم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همه ي  هب  باطخ  هک 

هریبک هعماج  ترایز  رد  هفیرش  هیآ ي 

.8(4) ...ُهُمسا اَهیف  َرَکُذی  ُعَفُرت َو  نَأ  ٌهللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  یف  مُکَلَعَجَف  مُِکب  انیَلَع  َّنَم  َّیتَح  َنیقِدُحم  ِهِشرَِعب  مُکَلَعَجَف  ًاراونَأ  َهللا  مُکَقَلَخ 

26 ص :

ص 332. ج 8 ، یفاک ، ص 314 . ج 9 ، قیاقّدلا ، زنک  ریسفت  - 1
ص 359. هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  ص 314 . ج 9 ، قیاقّدلا ، زنک  ریسفت  - 2

.دریگ یم  رارق  هکراـبم  هیآ ي  قادـصم  ترـضح  نآ  كراـبم  دوجو  هب  باـستنا  تهج  زا  اـهنت  ربماـیپ ، ناـنز  ياـه  هناـخ  هّتبلا ، - 3
تناما رد  دوشن و  ظفح  نانآ  طسوت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمرح  ربمایپ ، زا  سپ  رگا  هک  تسا  حـضاو  نیارباـنب 

.دنا هداد  دای  هب  ناشدوخ -  هب  باستنا  تهج  زا  ار -  ناشیاه  هناخ  دوخ و  تفارش  دننک ، تنایخ  يوبن 
ص 98. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 4
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ار امش  داهن و  ّتنم  امش  ببس  هب  ام  رب  هک  نیا  ات  داد  رارق  دوخ  شرع  درگادرگ  ار  امش  دیرفآ و  يراونا  تروص  هب  ار  امـش  دنوادخ 
 . ...دوش دای  اه  نآ  رد  شمان  دنشاب و  ماقم  یلاع  هک  هداد  هزاجا  دنوادخ  هک  داد  رارق  ییاه  هناخ  رد 

درک اطع  ار  تمعن  نیا  مدرم  هب  دیرفآ و  مسج  بلاق  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  یسدق  راونا  دراذگ ؛ ّتنم  ّتیرـشب  رب  لاعتم ، دنوادخ 
ار ناشیا  ياه  هناخ  دنوادخ ، هک  نیا  رگید  ّتنم  .دننک  یگدنز  ناشنیب  دنـشاب و  دّدرت  رد  ناشنایم  ینارورـس  ناراوگرزب و  نینچ  هک 

ضرع تدابع و  تاجانم و  يوس  هب  ار  ام  دناسانـش و  ام  هب  ار  ناشردـق  تخاس ، شیوخ  يروآدای  ءامـسا و  رکذ  لّحم  داد و  تعفر 
.دش نومنهر  اه  نآ  رد  تجاح 

راونالا راحب  باتک  رد  ترایز  ثحب 

...کیلعن علخاف  لّوا : هیآ ي 

.ّيوُط (1) ِسَدَّقُملا  ِداولِاب  َکَّنِإ  َکیَلعَن  عَلخاَف 

.يا هداهن  مدق  يوط  سدقم  يداو  رد  وت  هک  وش ! هنهرباپ 

هرابرد سپـس  .تسا  قوف  هیآ ي  هدومن ، حرطم  راونالاراحب  باتک  ترایز  ثحبم  رد  یـسلجم  هماـّلع ي  موحرم  هک  يا  هیآ  نیتسخن 
:.« دیامرف یم  هفیرش  هیآ ي  تلالد  ي 

27 ص :

هنیدم ي رد  يراوگرزب  يوناب  هدش ، لقن  یمـشاه ) ینب  دّمحم  دّیـس   ) هدنب يارب  هطـساو  کی  اب  هک  يربتعم  فّرـشت  رد  . 12/ هط - 1
وا دنهد ، یم  ترایز  یبّنلا  دجسم  رد  ار  وناب  نیا  شترضح  هک  نآ  زا  سپ  .دوش و  یم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رضحم  فّرـشم  هرّونم 

دجـسم زا  ماگنه  نیا  رد  : »... تسا نینچ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  راتفر  زا  ناشیا  شرازگ  .دـنوش  یم  اـمنهر  عیقب  میرح  تمـس  هب  ار 
، دنوش یم  دراو  همه  هک  رد  نآ  زا  ریگ  تخس  ياه  هطرش  لباقم  رد  نشور و  زور  رد  میتفر و  عیقب  ناتـسربق  يوس  هب  هدش و  جراخ 

هیلع قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا ، نیز  ماما  نسح ، ماما  روبق  دزن  تسار ، کی  میدـش و  عیقب  ناتـسربق  دراو  ترـضح  رـس  تشپ 
هک يا  همان  ترایز  : » دندومرف دندناوخ و  همان  ترایز  شارخ ، رگج  نیزح و  يادص  اب  یبرع و  حیصف  نحل  اب  ناشیا  .میتفر  مالّـسلا 

هیلع يدهم  ترضح  عیقب  هّمئا ي  مرح  هب  ندیـسر  زا  لبق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا ...» حیحـص  هدرک  لقن  یمق  ساّبع  خیـش  جاح 
 .« ...مدروآ نوریب  ار  دوخ  ياه  شفک  مه  نم  « کیلعن علخاف   » دندرک تئارق  ار  هکرابم  هیآ ي  نیا  مالّسلا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


هسّدقم باتعا  مارکا  موزل  هب  هیآ  هراشا ي  رد  یسلجم  موحرم  نایب 

کیدزن هکلب  و ]  ] اه نآ  رد  ندـش  هنهرباپ  هب ] دراد  هراشا  زین   ] دراد و هسّدـقم  ياه  هضور  مارکا  موزل ]  ] هب هراـشا  تسخن ، هیآ ي  ...
(1) (... . فرشا فجن   ) يرغ و  یّلعم ) يالبرک   ) فط رد  ًاصوصخ  .اه  نآ 

: مود هیآ ي  لقن  زا  سپ  و 

...مکتاوصا اوعفرت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیا  ای  مود ، هیآ ي 

ُمتنَأ ال مُُکلامعَا َو  َطَبحَت  نُأ  ٍضعَِبل  مُکِـضَعب  ِرهَجَک  ِلوَقلِاب  َُهل  اوُرَهجَت  ِّیبَّنلا َو ال  ِتوَص  َقوَف  مُکتاوصَأ  اوُعَفرَت  اونَمآ ال  َنیذَّلا  اهُّیَا  ای 
(2) .ٌمیظَع ٌرجَأ  ٌهرِفغُم َو  مَُهل  يوقَّتِلل  مَُهبُوُلق  ُهللا  َنَحَتما  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  ِهللا  ِلوسَر  َدنِع  مُهَتاوصَأ  َنوُّضُغَی  َنیذَّلا  َّنِإ  َنوُرُعشَت 

دننامه دییامنن -  راکشآ  وا  ربارب  ار  ناتراتفگ  يادص ]  ] دیربن و ربمایپ  يادص  زا  رتالاب  ار  ناتیادص  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هب .دیناد  یمن  هک  یلاح  رد  دنک  یم  دوبان  ار  امش  لامعا  لمع ] نیا  هک  ارچ   - ] رگید یـضعب  يارب  ناتیاه  یـضعب  نتفگ  نخـس  دنلب 

يارب هدومزآ و  اوقت  هب  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  دنروآ ، یم  نییاپ  ادخ  لوسر  دزن  ار  شیوخ  يادص  هکنانآ  قیقحت 
.تسا میظع  يرجا  راگدرورپ و  شیاشخب  نانآ 

ادص ندروآ  نییاپ  بدا و  ظفح  رب  هیآ  تلالد  دروم  رد  یسلجم  موحرم  نایب 

: دیامرف یم  نآ  هرابرد ي 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربق  دزن  ترایز -  ریغ  ترایز و  رد  نآ -  ندرکن  دنلب  ادـص و  ندروآ  نییاپ  موزل  رب  مود ، هیآ ي 
تمرح نیا   ] تسا و ناشتایح  نامز  رد  نانآ  مارتحا  دـننامه  گرم ، زا  سپ  نانمؤم  تمرح  هدـش  تیاور  هکنانچ  دراد ؛ تلـالد  ملس 

هللا یلص  ربمایپ  تمرح  دننامه  نانآ  تمرح  تایاور ] رد   ] هک هنوگ  نآ  تسا ؛] مزال   ] زین مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  روبق  دزن  يراذگ ]
.5(3) .تسا هدش  هتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  و 

28 ص :

ص 125. ج 100 ، راونالاراحب ، - 1
/2و3. تارجح - 2

ص 125. ج 100 ، راونالاراحب ، - 3

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_28_3
http://www.ghaemiyeh.com


ناشن مالّـسلا ، مهیلع  هّمئا  لباقم  رد  راو  هدنب  عوشخ  .تسا  روزم  هب  تبـسن  قیمع  تفرعم  رگتیاکح  بادآ ، نیا  تیاعر  هک  تسادیپ 
یم هنهرب  اپ ، هک  تسا  نآ  لابند  هب  تسا و  هدش  هاگآ  شنارورـس  ماقم  ییالاو  دوخ و  ینیـشن  كاخ  هب  رئاز  هک  تسا  نآ  هدنهد ي 

میظع يرجا  ادـخ و  شیاشخب  هب  ترایز -  یلوبق  طرـش  هب  یتفرعم -  نانچ  ًانیقی  .درب  یمن  رتـالاب  اوجن  ّدـح  زا  ار  شیادـص  دـنک و 
.دز دهاوخ  مقر  ار  رئاز  تداعس  دیماجنا و  دهاوخ 

تایح گرم و  نامز  رد  ، نیموصعم ترایز  باوث  تمرح و  یناسکی 

تاقالم یناسک  هچ  اب  تسا  رارق  هک  نیا  هب  میریگرب و  ییاه  هرطق  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تفرعم  يایرد  زا  هک  مینآ  یپ  رد  هکنآ  لاـح 
دوهـش و روضح و  هک  تهج  نیا  زا  .درادـن  یتوافت  تامم  تایح و  رد  ماما  تمرح  ام  يداـقتعا  گـنهرف  رد  .میباـی  یهاـگآ  مینک ،
وا دوخ  ءاقل  هب  ییوگ  تسیا ، یم  ماما  ربق  هب  ور  رئاز  یتقو  نیاربانب  .تسا  مّلـسم  نقتم و  يرهاظ  تایح  عفر  زا  سپ  ، وا ینطاب  تایح 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  دنیامرف  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یّبن  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .تسا  هدش  لئان 

.دراد ار  ناشتایح  ماگنه  رد  ناشیا  ترایز  مکح  گرم ، ماگنه  رد  نیموصعم  ترایز 

(1) .ِهَمایقلا َموَی  ًاِعفاش  ًادیهَش َو  َُهل  ُتنُک  یتایَح َو  یف  ینَراز  نَمَک  َناک  یتافو  َدَعب  ینَراز  نَم 

هاوگ و نم  تمایق ، زور  رد  دـشاب و  هدرک  مترایز  متایح  لاـح  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک ، تراـیز  مگرم  زا  دـعب  ارم  هک  ره 
.دوب مهاوخ  وا  عیفش 

.تسوا ربق  ترایز  دیهش ، ماما  ترایز 

.د یبوخ  هب  « یتامم دعب  ینراز  نم  : » دنا هدومرف  هک  يویند  كرابم  ریبعت 

29 ص :

امَّنَأکف انتامم  یف  انراز  نم  تسا : هدمآ  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قایـس ، نیمه  هب  ح 12 . باب 2 ، ترایزلا ، لماک  - 1
، دـنک تراـیز  ناـمگرم  زا  سپ  ار  تیب ) لـها   ) اـم هک  ره  ریبک ) رازم  زا  لـقن  هب  ص 124 ، راونالاراحب ج 100 ،  ) .اـنتایح یف  اـنراز 

.دیامن نامترایز  ام  تایح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه 
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درادن و دوجو  دارفا  يارب  ناشیا  رّهطم  مسج  ترایز  ناکما  مرکا ، ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک  تسا  نشور  دـناسر ، یم  ام  هب  ار  بلاطم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوخ  حیرصت  هب  .دشاب  یم  ناشفیرش  دقرم  ترایز  تسا ، روسیم  ناشیا  قاتـشم  راّوز  يارب  هچ  نآ 

هدرک ترایز  ناشتایح  نامز  رد  ار  ناشیا  هک  دراد  یـسک  اب  يدـننامه  دـنک ، یم  رادـید  ناشتافو  زا  سپ  ار  ناـشیا  هک  یـسک  ملس ،
یتسناد مارح  ندرمش و  كرـش  هک  هتکن  نیا  رب  تسا  یهاوگ  دوخ  هدمآ (1) و  ّتنـس  لها  عبانم  رد  ًارارک  ثیدح ، نیا  هیبش  .تسا 

.تسا هدیدرگ  لقن  ناوارف  هعیش  ریغ  بتک  رد  نآ  تایاور  هک  یتّنس  تسا ؛ ضراعم  يوبن  ّتنس  نتم  اب  ترایز ،

ّتنس لها  كرادم  رد  ثیداحا  هنوگ  نیا  رکذ 

: دننک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکلا  ربمایپ  ناشراوگرزب  ّدج  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ار  ثیدح  نیمه  هباشم 

.ینُُغلبَی (2) ُهنِإَف  َمالَّسلا  َّیلِإ  اُوثَعباَف  اوُعیطَتسَت  َمل  نِإف  یتایَح  یف  َّیِلا  َرَجاه  نَمَک  ناک  یتوَم  دَعب  يربَق  َراز  نَم 

دیتسناوتن رگا  سپ  .دیامن  ترجه  نم  يوس  هب  متایح  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـنک ، ترایز  مگرم  زا  سپ  ارم  ربق  هک  ره 
.دیسر دهاوخ  نم  هب  هک  دیتسرف  دورد  نم  يوس  هب  دییایب ] مترایز  هب  ]

ناشتایح تقو  رد  ناشیا  يوس  هب  ترجه  دننامه  ربمایپ ، دقرم  ترایز 

هب ترجه  ربارب  نآ  شاداپ  هتفر و  نخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  ترایز  زا  ًاتحارـص  فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد 
ناوت یم  دشابن ، يوبن  هضور  رد  روضح  رفـس و  ییاناوت  رگا  هک  نآ  ابیز  تسا و  یلاع  یماقم  دوخ  هک  هدش ؛ هداد  رارق  ربمایپ  يوس 

هب 7. هنامیمص  مالس  نیا  هک  تسناد  دیاب  دومن و  تدارا  زاربا  شنیرفآ ، هنادرد ي  نآ  هب  رود  زا  نداتسرف  دورد  اب 

30 ص :

زا زین  هباشم  نومضم  اب  يرگید  ثیداحا  هدش و  لقن  ّتنس  لها  عبنم  هدزیـس  زا  ریدغلا ص 101  مجنپ  دلج  رد  ثیدـح  نیا  هیبش  - 1
ص 135. ج 5 ، لاّمعلا ، زنک  ص 245 . ج 5 ، يربکلا ، نّنسلا  هنومن : ناونع  هب  .تسا  هدش  هدروآ  هّماع  كرادم 

ح 17. باب 2 ، تارایزلا ، لماک  - 2
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.دنک یم  نامهّجوتم  ار  تمحر  ریشب  نآ  هّجوت  دسر و  یم  ناشیا 

هشیاع اب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  جاجتحا  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  نیفدت  نایرج 

، فیرـش ناتـسربق  نیا  رد  .تسج  ناوت  یم  عیقب  رد  ار  ایبنا  تویب  زا  رگید  ییاه  هناخ  يدّمحم ، میرح  رب  هوالع  هرّونم ، هنیدم ي  رد 
ماما ترضح  ربکا ، طبس  هدیدرگ ، نفد  نآ  رد  هک  ربمایپ  تیب  لها  زا  مولظم  نیتسخن  دراد و  رارق  ام  موصعم  ماما  راهچ  سّدقم  مرح 

ییورایور زا  هدیدرگ -  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  طّسوت  هک  بیرغ -  ماما  نیا  نیفدـت  نایرج  رد  .تسا  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح 
رد مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  دصق  هک  نیا  نامگ  هب  هشیاع  دروخرب ، نیا  رد  .تسا  هتفر  نخس  هشیاع  اب  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس 

ءادهشلا دّیس  اب  لدج  ثحب و  هب  دوش و  یم  رـضاح  ربمایپ  دجـسم  رد  تسا ، نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رانک 
توافت مدـع  هنیمز ي  رد  ام  ثحب  دـهاش  هک  دـنا  هدومرف  ار  یبلاطم  هشیاـع ، اـب  جاـجتحا  ماـقم  رد  ناـشیا  .دزادرپ  یم  مالّـسلا  هیلع 

رکذ هک  یتایآ  زا  هنیمز  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نینچمه  .تسا  گرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمرح 
: دنا هتسج  دوس  تفر ، نآ 

: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  فیرش  تیاور  نونکا  و 

ردارب هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ّتیصو 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  دوب ، هداتفا  راضتحا  رتسب  رد  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یتقو  »

لوسر نامّدـج ]  ] بناج هب  امن و  نفک  لسغ و  زیهجت و  ارم  متفر  ایند  زا  هک  هاـگنآ  : نک ظـفح  ار  نآ  منک ، یم  یتّیـصو  ار  وت  ردارب !
نآ زا  سپ  هدب و  تکرح  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مردام  دزن  ارم  هاگنآ  .منک  هزات  يدـهع  وا  اب  ات  ربب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

.راپسب مکاخ  هب  عیقب  رد  نادرگ و  مزاب 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ّتیمولظم 

: دومرف سپس 

.دیسر دهاوخ  زین  نم  هب  دراد ، تیب  لها  ام  شلوسر و  ادخ و  اب  هشیاع  هک  یتوادع  نآ  نادب 

هزانج هب  مرکا  ربمایپ  هک  دندرب  یّلحم  هب  دنداد و  رارق  یتخت  رب  ار  ناشـسّدقم  رکیپ  درک ، تقرافم  ندب  زا  ناشیا  كرابم  حور  یتقو 
ار ناشیا  ندب  نآ  زا  سپ  دش و  هدناوخ  زامن  ترضح  نآ  رب  .دندرازگ  یم  زامن  اه 
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دش يراد  نیز  ياپراچ  رب  راوس  .دیسر  هشیاع  هب  ربخ  دنداد ، رارق  ادخ  ربمایپ  ربق  رانک  رد  ار  ناشیا  یتقو  .دندرک  یبّنلا  دجـسم  دراو 
! دینک رود  نم  هناخ ي  زا  ار  ناترسپ  :» تفگ داتسیا و  دناسر ، اجنآ  هب  ار  دوخ  و  دش ) راوس  نیز  رب  مالـسا  رد  هک  دوب  ینز  نیلّوا  وا  )
وا لباقم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  اجنیا  .ددرگ » کته  دیابن  ادـخ  لوسر  باجح  دوش و  نفد  اجنیا  رد  يزیچ  دـیابن  هک  ارچ 

: دندومرف هنوگ  باتع  دنتفرگ و  رارق 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  شیپ  مرکا ، یّبن  تمرح  ندش  کته 

.َکلذ نَع  ُِکِلئاس  َهللا  َّنإ  َهبرَق و  ِهللا  ُلوُسَر  ُّبُِحی  نَم ال  هَتَیب  ِتلَخدأ  هللا و  ِلوسر  َباجِح  ِكوبأ  ِتنَأ و  ِتکتَه  ًامیدق 

ادـخ لوسر  هک  يدرک  لـخاد  ار  یـسک  وا  هناـخ ي  رد  وت  دـیدیرد و  ار  ادـخ  لوسر  تمرح ]  ] باـجح و تردـپ  وت و  نیا  زا  شیپ 
هاگـشیپ رد  تراک  نیا  يارب  وت   ) .درک دهاوخ  تساوخزاب  هراب  نیا  رد  وت  زا  دـنوادخ  دراد (1) و  یمن  تسود  ار  وا  ندـش  کیدزن 

( یلؤوسم ادخ 

.تسا هدوبن  ترضح  نآ  دنیاشوخ  هک  ربمایپ ، میرح  هب  یناسک  ندش  دراو 

: دندومرف سپس 

باتک لیوأت  هب  مدرم  نیرتاناد  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

دنک و ون  شیوخ ، نامیپ  وا  اب  ات  مربب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شردپ  کیدزن  ار  وا  دوب  هدومرف  رما  مردارب  هشیاع ! يا 
هب تبـسن  دـیابن  دـنادب  هک  نیا  زا  باتک ؛ لیوأت  هب  تساه  نآ  نیرتانـشآ  شلوسر و  ادـخ و  هب  تسا  مدرم  نیرتاناد  نم  ردارب  نادـب 

: دومرف یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  .دنک  يرد  هدرپ  ادخ  لوسر 

.مَُکل (2) َنَذُؤی  نَأ  ّالإ  ِّیبّنلا  َتویب  اُولُخدَت  اونَمآ ال  نیّذلا  اهُّیَأ  ای 

.دوش هداد  هزاجا  امش  هب  هک  نیا  رگم  ، دیوشن دراو  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

.3: دومرف دنوادخ  و  يداهن ] اپ  ریز  ار  ادخ  نامرف  و   ] يدرک ادخ  لوسر  هناخ ي  دراو  ار  یناسک  ربمایپ ، هزاجا ي  نودب  وت  و 

32 ص :

.دراد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راوج  رد  رکبوبا  نفد  هب  هراشا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترابع  نیا  - 1
.53/ بازحا - 2
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رضحم  رد  ادص  ندومن  دنلب 

.ِّیبَّنلا (1) ِتوَص  َقوَف  مُکَتاوصأ  اوُعَفرَت  اونَمآ ال  َنیذَّلا  اهُّیَأ  ای 

.دیربن ربمایپ  يادص  زا  رتالاب  ار  ناتیاهادص  ناگدنروآ ! نامیا  نیا 

هک یلاـح  رد  يدرک ] ضقن  ار  ادـخ  رما  و   ] يدز گـنلک  ربماـیپ  شوگ  راـنک  شقوراـف (2)  تردـپ و  يارب  وـت  هک  مناـج  هب  مسق  و 
: دوب هدومرف  دنوادخ 

.يوقَّتِلل (3) مَُهبُوُلق  ُهللا  َنَحَتما  َنیّذلا  َکئلوُأ  ِهللا  ِلوُسَر  َدنِع  مُهَتاوصَا  َنوُّضُغَی  نیّذلا  ّنإ 

.تسا هدومزآ  يوقت  هب  ار  ناشبولق  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  دنروآ ، یم  ورف  ربمایپ  دزن  ار  ناشیادص  هک  ینانآ  یتسردب 

.دندرزآ ار  ربمایپ  یمود  یلّوا و 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  ّقح  زا  دندرزآ و  ار  وا  ربمایپ ، اب  ناش  نفدم ]  ] یکیدزن هطـساو ي  هب  شقوراف ، تردپ و  هک  مناج  هب  دنگوس  و 
: دندرکن تیاعر  دوب  هدومرف  رما  شلوسر  نابز  هب  ادخ  هک  ار  هچ  نآ  ملس  هلآ و  و 

.3 .تسا ناسکی  هدرم  هدنز و  نمؤم  تمرح 

33 ص :

.2/ تارجح - 1
رد بلطم  نیا  نّیبـم  ثیداـحا  دراد و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  صاـصتخا  لـصا ، رد  قوراـف  بقل  هک  تـسا  رکذ  هـب  مزـال  - 2

کلذ ناک  اذاف  هنتف  نوکتـس  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مرکا  ربماـیپ  زا  هنومن  ناونع  هب  .تسا  دوجوم  زین  ّتنـس  لـها  كرادـم 
قحلا نیب  قرفی  هّمألا  هذه  قوراف  وه  ربکألا و  قیّدـصلا  وه  همایقلا و  موی  ینحفاصی  یناری و  نم  لّوأ  ّهنإف  بلاط  یبا  نب  یّلع  اومزلأف 

نیتسخن وا  .دیرب  هانپ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  دیاب  ماگنه  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  يا  هنتف  ص 155 ) ج 6 ، لاّمعلا ، زنک   ) لطابلا و 
زا قح  هدننک ي  ادج  هک  تسا  تّما  نیا  قوراف  ربکا و  قیّدـص  وا  دراشف و  یم  ارم  تسد  دـنیب و  یم  ارم  تمایق  رد  هک  تسا  یـسک 

ریبعت اب  ءادهّـشلادّیس  اجنیا  رد  .دـمآرد  ایقـشا  بصغ  هب  رگید  باقلا  یخرب  نوچمه  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  بقل  نیا  .دـشاب » یم  لطاب 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  هن  دوـب  قوراـف  تردـپ  يارب  یمود )  ) يو هک  دـنیامرف : یم  هیاـنک  هـب  تردـپ » قوراـف  »

.دنشاب هدیمان  شقوراف 
.3/ تارجح - 3
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.تسا هدومن  مارح  زین  ناشناگدرم  دروم  رد  هدرک  مارح  هدنز  نانمؤم  هب  تبسن  ار  هچ  نآ  ره  ادخ 

.دوش نفد  یبّنلا  دجسم  رد  مردارب  هک  دوبن  نیا  ادخ  رما 

: دندومرف هشیاع  هب  ور  سپس 

َنَیب انَنَیب َو  امیف  ًاِزئاج  مَّلس -  ِهلآ و  هیَلَع َو  ُهللا  یَّلـص  هللا  لوسر  ِهیبأ -  َدنِع  ِنَسَحلا  ِنفَد  نِم  ِهیتهِرَک  يذَّلا  اذه  َناک  َول  هشیاع  ای  ِهللااَت  َو 
.ُنَفُدیَس (1) ُّهَنَأ  ِتِملََعل  ِهللا 

دزن مالّـسلا  هیلع  نسح  نفد  دروـم  رد  وـت  تهارک  مغر  یلع  هک  دوـب  هداد  اـم  هب  ار  هزاـجا  نیا  ادـخ  رگا  هشیاـع ! يا  مسق ، ادـخ  هـب 
.دش یم  نفد  اج ] نیمه   ] مردارب هک  يدید  یم  هنیآ  ره  مینک ، لمع  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ - 

تمرح کته  قادصم  گنلک ، يادص  یّتح 

هیلع ءادهّـشلادّیس  نیا ، رب  نوزفا  اـّما  دوش ؛ دـنلب  ناتیادـص  ربماـیپ  دزن  دـیابن  هک  تسا  نآ  رب  ...مُکَتاوصَا » اوُعَفرَت  ـال   » هیآ ي تلـالد 
هب ندرک  تشپ  تمرح و  کته  قادصم  ار  ناشیا -  دجسم  رد  ربمایپ و  هزاجا ي  یب  گنلک -  ندروخ  نیمز  هب  يادص  یّتح  مالّسلا 

مکح هب  هک  دنیامرف  یم  حیرصت  شترـضح  هوالع  هب  .دننک  یم  حرطم  يرتشیب  تفارظ  اب  ار  هیآ  تلالد  دنناد و  یم  یهلا  نامرف  نیا 
تخر ایند  زا  نمؤم  یتقو  .تشاد  هاگن  دـیاب  هتفر  اـیند  زا  نمؤم  يارب  ردـق  ناـمه  تسه ، هدـنز  نمؤم  يارب  مارتحا  هچ  نآ  ره  ادـخ 
یـسک دراد و  تمرح  وا  ربق  زین  نفد  زا  سپ  .تسا  مرتحم  هتـشاد -  مارتـحا  شدوخ  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  شا -  هزاـنج  ددـنب ، یمرب 

.دنک (2) یمارتحا  یب  ینمؤم  هاگمارآ  نیا  هب  هک  درادن  هزاجا 

.تسا عونمم  زین  گرم  زا  سپ  نمؤم  ینکش  تمرح 

(8 رد ًامّلسم  تسا ، حرطم  یّلک  روط  هب  نانمؤم  دروم  رد  هک  هدعاق  نیا 

34 ص :

مالّسلا ح 3. هیلع  یلع  نب  نیسحلا  یلع  صّنلا  هراشالا و  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
رد ندیدنخ  رباقم ، رد  طئاغ  لوب و  ربق ، رب  نتـسشن  دـننک : یم  هراشا  دروم  نیا  هب  نفد  تاهورکم  نایب  رد  هورع  بحاص  موحرم  - 2

هورعلا  ) ربـق رب  يرورـض  ریغ  نتفر  هار  و  ددرگ -  هدرم  تمرح  کـته  بجوـم  هک  هنوـگ  نآ  روـبق -  ندرک  فیثـک  سجن و  رباـقم ،
ص 128) ج 2 ، یقثولا ،
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، بدا میرکت و  تمرح و  تشادساپ  رد  اذل  .دوش  یم  يراج  یلوا  قیرط  هب  زین  دنتـسه -  نامیا  لها  سأر  رد  هک  نیموصعم -  دروم 
.تسین یتوافت  نانآ  هدنز ي  هدرم و  نایم 

( نیموصعم روبق   ) ربمایپ تویب  تمظع  ياه  هناشن 

دوعـص و لحم  رّهطم  روبق  نیا  هک  تسا  نآ  ناـشیا ، هفّرـشم ي  دـهاشم  هّمئا و  تارـضح  تمظع  تعفر و  ّمهم  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
لوغـشم ربمایپ ، ياـه  هناـخ  نیا  رودارود  مارحلا ، هللا  تیب  رود  هب  نتـشگ  زا  سپ  ناگتـشرف  زور  بش و  تسا و  یهلا  کـئالم  لوزن 

.دنا نآ  نابحاص  هب  مالس  ضرع 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  ناشمالس  ادخ و  هناخ ي  رود  هب  کئالم  فاوط 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

هناخ ي بش ، رـسارس  دنیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  کلم  رازه  داتفه  هاگماش  ره  درکن ؛ قلخ  کئالم  زا  شیب  ییاه  هدیرفآ  دنوادخ 
یم مالس  وا  هب  دنیآ و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ربق  يوسب  حبـص ) ناذا   ) رجف عولط  ماگنه  دننک ، یم  فاوط  ار  ادخ 

 [ یلع نب   ] نسح ربق  يوس ]   ] هب دعب  دـنیوگ ، یم  مالـس  ار  وا  دـنوش و  یم  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  رب  نآ  زا  سپ  دـنهد ،
مالس ضرع  وا  هب  دندرگ و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  یهار  سپس  دنتسرف ، یم  دورد  ناشیا  رب  دنوش و  یم  راپسهر  مالّـسلا  امهیلع 

ار زور  مامت ]  ] دنوش و یم  لزان  زور  هتشرف ي  رازه  داتفه  سپس  .دندرگ  یم  زاب  نامسآ  هب  دمدب  هدیپس  هک  نآ  زا  شیپ  دننک و  یم 
مرکا ربمایپ  ربق  هب  ور  دیشروخ  بورغ  ياه  یکیدزن  هاگنآ  دندرگ ، یم  هللا  تیب  رود  هب  بورغ  هب  دیـشروخ  ندش  کیدزن  ماگنه  ات 

یم مالـس  ار  ناشیا  دـنریگ و  یم  رارق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  راوج ]  ] رد نآ  زا  سپ  دـنهد ، یم  ّتیحت  ار  ناـشیا  دـنیآ و  یم 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  هب  دعب  و ]  ] دنتسرف یم  دورد  ناشیا  رب  دنوش و  یم  دراو  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ربق  رب  سپس  دنیوگ ،

.س .دندرگ (1) یم  زاب  نامسآ  يوس  هب  دیشروخ  بورغ  زا  شیپ  سپس  دننک ، یم  ناشمالس  دنیآ و  یم 

35 ص :

نوفوطی کلم  فلأ  نوعبس  ءامّسلا  نم  لزنی  ّهنإ  هکئالملا و  نم  رثکا  ًاقلخ  هللا  قلخ  ام  ص 96 : لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  - 1
هیلع نینمؤملاریما  ربق  نوتأـی  ّمث  یلع  اومّلـسف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ربق  یلا  اوفرـصنا  رجفلا  علط  اذا  یّتح  مهتلیل  تیبلاـب 

نوعجری ّمث  هیلع  نومّلسیف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  نوتأی  ّمث  هیلع  نوملسیف  مالّسلا  هیلع  نسحلا  ربق  نوتأی  ّمث  هیلع  نومّلـسیف  مالّـسلا 
سمّشلا تند  اذا  یّتح  مهراهن  مارحلا  تیبلاب  نوفوطیف  کلم  فلأ  نوعبس  راهّنلا  هکئالم  لرنَت  مث  سمشلا  علطت  نأ  لبق  ءامّـسلا  یلإ 

، هیلع نومّلسیف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ربق  نوتأی  ّمث  هیلع  نومّلسیف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربق  یلإ  اوفرصنا  بورغلل 
نأ لبق  ءامّسلا  یلا  نودوعی  ّمث  هیلع  نومّلـسیف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نوتأی  ّمث  هیلع ، نومّلـسیف  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ربق  نوتأی  ّمث 

.سمّشلا برغت 
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دنوادخ يوس  زا  هبعک  فاوط  تیب و  لها  ترایز  يارب  کئالم  تیرومأم 

ادـخ يوس  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  روبق  تراـیز  هبعک و  فاوط  يارب  کـئالم  هک  دـهد  یم  ناـشن  حوـضو  هب  فیرـش  ثیدـح 
هک یناگتـشرف  تسین ؛ یلاخ  ناگتـشرف  سفن  زا  هاگچیه  فیرـش  ياـهناکم  نیا  تسا و  رارقرب  زور  ره  لاور  نیا  .دـنراد  تیرومأـم 

يرفن رازه  داتفه  هورگ  ود  نیا  فاطم  نیتسخن  هک  ادخ -  هناخ ي  هک  نیا  اب  .دنلوغشم  ناراوگرزب  نیا  رب  مالس  ادخ و  رکذ  هب  ًامئاد 
تفارـش اـّما  دـنک ، یم  هراـظن  دوـخ  رب  ار  نیــشن  شرع  ناگتــشرف  لوزن  زور ، بـش و  دراد و  صاـخ  یتفارــش  تـسا -  کـئالم  زا 

.تسا هبعک  زا  توافتم  نوزفا و  ناشیا  دزن  ناگتشرف  روضح  ّتیّمک  ّتیفیک و  دشاب و  یم  نآ  زا  شیب  یسب  ءادهّشلادّیس 

هللا تیب  زا  رت  فیرش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دنیامرف یم  نینچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمظع  هرابرد ي  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِحابَّصلا یّتَح  ِتیبلِاب  اوفاطَف  مُهُریَغ  َلََزن  اودَعَص َو  ُلیّللا  مُهَکَردَأ  اذِإ  یّتَح  ِکَلَم  َفلَأ  َنوعبَس  ٍموی  َّلُک  هب  ُفوُطَی  َتیَبلا  َّنَأ  َتِملَع  امَأ 
َُهبوَّنلا ُمِهیَلَع ]  ] ُعَقَت ٌربُغ ال  ٌثعُـش  ٍکَلَم ، َفلَا  َنوُعبَـس  ِهیَلَع  ُلِزنََیل  ٍهوَلَـص  ِّلُک  ِتقَو  یف  ُهَّنِا  ِتیبلا و  َنِم  ِهللا  یلع  ُمَرکَأـَل  َنیَـسُحلا  َّنإ  َو 

.ِهَمایقلا (1) ِموَی  یلإ 

(4 فاوط ار  ادخ ] ي   ] هناخ زور  ره  کلم  رازه  داتفه  هک  یناد  یمن  ایآ 

36 ص :

راونالا راحب  اب  تیاور  نیا  رد  هعیّـشلا  لیاسو  لقن  فـالتخا  مهیلع ]  ] .تاراـیّزلا لـماک  زا  لـقن  هب  ص 40 ، راونـالاراحب ج 101 ، - 1
.تسا هدـش  هصـالخ  لاـق » نأ  یلا   » تروـص هب  هعیّـشلا ، لـیاسو  طبـض  رد  « ...نیـسحلا ّنا  و   » زا شیپ  تاراـبع  هک  نآ  نمـض  تسا ،

ص 454) ج 14 ، هعیشلا ، لیاسو  )

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار هللا  تیب  حبـص  ات  دـنوش و  یم  لزان  اه  نآ  زا  رگید  هورگ  و  دـندرگ ] یم  زاب   ] دـنور یم  الاب  بش  ماگنه  رد  هک  نیا  ات  دـننک  یم 
ره تقو  رد  هک ] هنوگ  نآ   ] تسا تیب  زا  رت ] فیرـش  و   ] رت یمارگ  دنوادخ ، دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اّما ]  ] و دننک ؟ یم  فاوط 

.دسر یمن  اه ] نآ  هب   ] تبون هرابود  تمایق  زور  ات  دنیآ و  یم  ورف  وا  رب  دولآرابغ  كانهودنا و  کلم  رازه  داتفه  يزامن ،

ره هب  هک  تسا  ناوارف  ناشدادـعت  ردـق  نآ  دـنا و  هتفرگ  تبون  ءادهّـشلادّیس  ربق  تراـیز  يارب  هتفرگ ، راـبغ  نیگنهودـنا و  کـئالم 
.دوش فّرشم  ءادهّشلادّیس  یسوب  ناتسآ  ترایز و  هب  هک  دسر  یم  تبون  رابکی  اهنت  تمایق  زور  ات  رامشیب ، لیخ  نیا  نایم  رد  یکلم 

مالّسلا اهیلع  هقیّدص  ترضح  رب  دورد  تظفاحم و  یپ  رد  کئالم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـننک  یم  مادـقا  نانآ  تیامح  ظفح و  هب  دـنا و  نیموصعم  نامزالم  نامداخ و  ناگتـشرف ،
: دندومرف مالّسلا -  اهیلع  هقیّدص  ترضح  ناشیاتمه -  یب  تخد  هرابرد ي 

اِهتایَح یف  اهَعَم  مُه  اهِراسَی َو  نَع  اِهنیمَی و  نَع  اهِفلَخ َو  نِم  اهیَدَی و  ِنَیب  نِم  اهَنوظَفحَی  ِهِکئالَملا  َنِم  ًالیعَر  َهَمطاِفب  َلَّک  دَـق َو  َهللا  َّنِإ 
.اهیَنب (1) اِهلَعب و  اهیبَأ َو  یلَع  اهیَلَع و  َهولَّصلا  َنوِرثکَی  اهتوَم  َدَعب  اهِربَق  َدنِع  َو 

تـشپ ور و  شیپ  زا  دـنیوا ؛ تظفاحم  راک  رد  هک  تسا  هداد  رارق  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  لّـکوم  ار  کـئالم  زا  يریثک  هورگ  دـنوادخ 
دورد شنارـسپ  رهوش و  ردپ ، وا ، رب  رایـسب  دـنیوا و  ربق  دزن  شگرم  زا  سپ  وا و  اب  تایح  نامز  رد  نانیا  .شپچ و  تسار و  شرس و 

.دنتسرف یم 

رگیدکی اب  تیب  لها  ترایز  يدننامه 

: دندومرف سپس 

.یهدرک ترایز  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ایوگ  دنک ، ترایز  متافو  زا  سپ  ارم  سک  ره 

37 ص :

.یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب  زا  لقن  هب  ص 122و123 ، ج 100 ، راونالاراحب ، - 1
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راگنا دـشاب ، رئاز  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  یب  ّیلع  هک  ره  هدومن (1) و  ترایز  ارم  دـنک ، ترایز  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره  و 
هدرک ترایز  ار  یلع  هک  تسا  نآ  دـننامه  دور ، مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ترایز  هب  هک  ره  تسا و  مالّـسلا  اهیلع  همطاـفرئاز 

.تسا (2) هدومن  ترایز  ار  ودنآ  ییوگ  وت  دنک  ترایز  ار  مالّسلا ) امهیلع  همطاف  یلع و   ) ودنآ نادنزرف  هکره  دشاب و 

رفـس هچ  رد  اپ  هک  دنک  یم  راکـشآ  ام  يارب  دنوادخ ، دزن  وا  دـننام  یب  تلزنم  هب  تفرعم  موصعم و  ماقم  ياهیگژیو  تخانـش  يراب ،
.میا هتشاذگ  يریطخ 

یگدامآ و .دـهد  یم  تهج  ام  تاعّقوت  هاگدـید و  راتفر و  هب  ام  تفرعم  ًامّلـسم  تشگزاب ، ماگنه  نآ و  نایرج  رد  ترایز ، زا  شیپ 
هب یگمه  ام ، رب  ترایز  نیا  تبثم  ریثأت  تیاهن  رد  ترایز و  ماگنه  رد  یگدنمرش  بدا و  موصعم ، رضحم  هب  دورو  زا  شیپ  ینارگن 

.م.دشاب نینچنیا  لوبقم  ترایز  کی  تسا  هتسیاش  ددرگ و  یم  زاب  روزم  زا  ام  حیحص  تفرعم 

38 ص :

اّمنأکف همطاـف  راز  نَم  و  دـنا ...« : هدومرف  ناـشیا  دوش ، یم  هدـهاشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ریبعت  رد  هکناـنچ  - 1
مرکا ربمایپ  ترایز  دننامه  هقیّدص  ترضح  ربق  ترایز  هک  تسا  نآ  داد ، ناوت  یم  تمـسق  نیا  يانعم  رد  هک  یلامتحا  اذل  « ...ینراز
ترایز تایاور ، قبط  اریز  .دـنک  یم  تیوقت  ار  انعم  نیا  هدـش ، هتفگ  نونکات  هچ  نآ  هّتبلا  هک  دـشاب ، تایح  لاح  رد  مالّـسلا  امهیلع 

.دراد ار  ناشفیرش  تایح  ماگنه  رد  ناشیا  ترایز  مکح  گرم  ماگنه  رد  ترضح  نآ 
نَم هَمِطاف َو  َراز  امَّنأَکَف  ٍٍبلاط  یبا  یب  ِّیلع  َراز  نَم  ینَراز َو  اَّمنَأَکف  َهمِطاف  َراز  نَم  َهَمِطاـف َو  َراز  اـمَّنأَکَف  یتاـفَو  َدـَعب  ینراز  نَمَف  - 2

يدـننامه هلأسم ي  ج 100،ص 123 .) راونـالاراحب ،  ) اـمُهَراز اـمَّنَأَکَف  اـمهَتَّیِّرُذ  َراز  نَم  ًاـّیلَع َو  َراز  اـمَّنَأَکَف  َنیَـسُحلا  َنَـسَحلا َو  راز 
هدیدرگ حرطم  نیموصعم  زا  یضعب  ترایز  صوصخ  رد  هک  یلیاضف  اب  ًالماک  هدش ، حرطم  فیرش  ثیدح  رد  هک  تیب  لها  ترایز 

یکرتشم ّدح  کی  رد  نیرهاط  هّمئا ي  ترایز  تلیـضف  تسین  دـیعب  چـیه  هک  ارچ  .تسا  عمج  لباق  هدـشن ، رکذ  نیریاس  دروم  رد  و 
یکی ترایز  هژیو ي  ار  یّـصاخ  رثا  رگا  لاثم  روط  هب  .تفرگ  رظنّدم  اه  نآ  رد  ناوتب  یفلتخم  تاهج  لاح  نیع  رد  اّما  دشاب  ناسکی 

نیا هب  .دوش  یم  زاتمم  نیریاس  هب  تبـسن  یـصاخ  رثا  نآ  نیمأت  تهج  زا  ماما  نآ  ترایز  تفگ  ناوت  یم  دنا  هدومرف  یفّرعم  هّمئا  زا 
.میتسه فلتخم  تایثیح  ندروآ  رظن  رد  زا  ریزگان  تارایز  يدنب  هجرد ي  رد  بیترت 
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ترایز هب  تفرعم  لصف 2-

يرادنید تقیقح 

ترایز نید و  طابترا 

نیا هاگیاج  نییبت  هب  هک  تسا  نآ  تقو  میتفای ، یهاگآ  يردق  وا  رازم  تفارش  ماما و  ترایز  يالاو  هاگیاج  هب  تبسن  هک  نآ  زا  سپ 
ًابلاغ ترایز ، زا  طلغ  ریسافت  هئارا ي  اه و  یهّجوت  یب  .مینک  یسررب  ار  ود  نیا  نایم  تبـسن  میزادرپب و  نید  رد  يدابع  صلاخ  لمع 
رظنم زا  ترایز ، نید و  زا  ام  تشادرب  رگا  .دنا  هتخاسن  دوخ  زاین  شیپ  ار  نید  زا  یحیحـص  یّقلت  دارفا ، هک  دریگ  یم  تأشن  اجنآ  زا 

زا نارکفنشور  حالطصا  هب  یخرب  هک  يریوصت  تفای  میهاوخرد  دبای ، ماوق  ّتنس  باتک و  يانبم  رب  دشاب و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.دراد هلصاف  رما ، ّتیعقاو  زا  دح  هچ  ات  دننک ، یم  میسرت  یعیش  هعماج ي  يارب  ترایز 

نید فیرعت 

تسا ادخ  یگدنب  يرادنید  نکر 

یگدـنب مسر  هار و   » زا ترابع  ار  نید  ناوت  یم  مالک  کی  رد  .میهد  هئارا  يرادـنید  نید و  زا  یفیرعت  دـیاب  مدـق  نیتسخن  ناونع  هب 
تسا دوخ  نتسناد  هدنب  يرادنید ، همزال ي  .دناشن  یم  یگدنب  ماقم  رد  ار  دوخ  دسانشب ، ییادخ  هب  ار  ادخ  هک  یـسک  .تسناد  « ادخ

هب ات  ایند  زا  هک  تسا  يا  هداج  نید ، .میا  هدرک  هناگیب  نید  اب  ار  وا  میریگب ، ناسنا  زا  ار  ّتیدوبع  نأش  رگا  و 

39 ص :
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هک دشخب  یم  ناماس  رـس و  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  يویند  تایح  هداج ، نیا  رد  ندراذگ  مدق  اب  لقاع  ییامیپهار  دنا و  هدیـشک  ترخآ 
همئاق و هک  تسادیپ  .تسا  نآ  هب  مازتلا  یگدنب و  شور  هار و  نتفرگرب  يرادنید ، هیاپ ، نیا  رب  .دبای  تسد  « ادـخ یگدـنب   » فدـه هب 

ساسا روحم و  وا ، زا  هیبشت  لیطعت و  یفن  دـیحوت و  لاعتم ، يادـخ  هب  داـقتعا  .تسادـخ  دوش ، یم  راوتـسا  نآ  رب  هار  نیا  هک  ینکر 
زا دوخ  يرطف  تفرعم  ناربمایپ ، رّکذت  اب  ءادـتبا و  وا  .دـیآ  یم  نید  غارـس  هب  لقاع  ناسنا  ًالوصا  هک  تسا  هیاپ  نیمه  رب  تسا و  نید 
یم ار  نآ  قّقحت  ياهراکهار  يریگیپ  یگدنب و  موزل  لقع ، ددـم  هب  تقیقح و  نیا  ینـشور  لابند  هب  دوش و  یم  روآدای  ار  دـنوادخ 

.دبای

يرادنید هیاپ ي  ادخ ، يرطف  تفرعم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچنآ 

.ُُهتَفِرعَم (1) ِنیّدلا  ُلَوَأ 

.تسادخ تفرعم  نید ، لصا  هیاپ و 

.دنک یمن  نشور  ناسنا  يارب  ار  یگدنب  ياه  هار  همه ي  لقع ،

صیخـشت هّیلقع ، تاّلقتـسم  كرد  اب  هدز و  رانک  ار  اه  هدرپ  یخرب  اه  ناسنا  هب  لقع  رون  ياطعا  اـب  دـنوادخ  دـنچره  قیرط ، نیا  رد 
روط هب  ّتیدوبع  تائاضتقا  .دوش  یمن  متخ  اج  نیمه  هب  هار  اما  تسا ، هتخاس  ناسآ  وا  يارب  ار  یگدـنب  عضاوم  قیداـصم و  زا  یخرب 

تـساذل .دنک  انب  ار  یگدـنب  يانبم  رب  یگدـنز  قیقد  ياهبوچراهچ  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  دوخ  تسین و  فوشکم  ناسنا  يارب  لماک 
هداتـسرف ي یعّدـم ، هک  نیا  هب  ناـنیمطا  زا  سپ  دـمآرب و  قـیقحت  ماـقم  رد  دـیاب  تـشاد ، تّوـبن  تلاـسر و  ياـعّدا  یـسک  رگا  هـک 

نیلّوا اهنت  شریذپ ، نیا  هکلب  دریذپ ، یمن  نایاپ  یگدنب  ّتیدوبع و  هب  رارقا  اب  رادـنید  کی  هفیظو ي  سپ  .دـش  وا  مزالم  تسادـخ ،
هک يریـسم  زا  وا  ياضر  يوس  هب  دومن و  مادقا  هتـساوخ -  وا  دوخ  هک  یـشور  اب  ادـخ -  یگدـنب  هب  دـیاب  نآ  یپ  رد  تسا و  هلحرم 

.تشادرب ماگ  هدومرف ، نّیعم  شدوخ 

ّلنالقاع يارب  یگدنب  هار  نارکفنشور  ناربمایپ ،

40 ص :

لّوا هبطخ ي  هغالبلا ، جهن  - 1
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.تسا ادخ  هب  تبسن  میلست  نید  تقیقح 

.دبلط یم  میلست  ًاساسا  تسا -  یگدنب  شور  نامه  هک  نید -  تسا و  هدوبن  ضحم  میلـست  یگدنب ، تقیقح  هک  تسادیپ  هنوگ  نیا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.ُمیلسَّتلا (1) ِنیِّدلا  َلَّوَّأ  َّنَأ  مَلعِإ 

.تسا ادخ ] هب  تبسن   ] میلست نید ، هیاپ ي  لصا و  هک  نادب 

هدارا فشک  يارب  یهار  دوخ ، يدوخ  هب  هک  دمهف  یم  ناسنا  دریگ -  یم  لکـش  يرطف  تفرعم  یپ  رد  هک  ادـخ -  هب  دامتعا  زا  سپ 
ناوتان اما  دیوگب ، شیادخ  اب  ار  دوخ  شهاوخ  دناوت  یم  هدـنب  .تسا  هفرط  کی  انعم  کی  هب  شیادـخ  اب  وا  طابترا  .درادـن  یهلا  ي 

هک تسین  لاحم  ًـالقع  نیا  هّتبلا.دـنادب  وا  تساوخ  هراـبرد ي  يزیچ  هّیلقع  تاّلقتـسم  زا  رتارف  دونـشب و  ار  وا  نخـس  هک  نیا  زا  تسا 
ار دوخ  تساوخ  هکلب  تسا ، هدومرفن  هدارا  هنوگ  نیا  وا  دوخ  ّاما  دنک ، رارقرب  ینینچنیا  طابترا  یناسنا  ره  اب  میقتسم  روط  هب  دنوادخ 

شوگ راگدرورپ ، هدارا ي  زا  ندـش  ربخ  اب  هار  رطاـخ ، نیا  هب  .دراد  یم  مولعم  شیوخ  هفیلخ ي  تّجح و  يارب  اـهنت  لـماک  روط  هب 
.تسا نیمه  زین  ماما  بصن  لسر و  لاسرا  هدیاف ي  و  وا ، تّجح  روتسد  هب  رظن  تسوا و  هفیلخ ي  هب  ندرپس 

راگدرورپ ناّربعم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ءایبنا و 

نیا رد  هک  تسا  راتخم  لقاع و  ناسنا  سپ ، نیا  زا  تسا و  هدنایامن  ار  حیحـص  یگدنب  هار  نانآ ، كولـس  نخـس و  اب  لاعتم  يادـخ 
رد .دنک و  یم  شالت  ناشیا  تاّیونم  اب  دوخ  قیبطت  يارب  درمش و  یم  منتغم  ار  ءایلوا  ءایبنا و  دوجو  تصرف  وا  .دراد  یمرب  مدق  ریسم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدیزگرب  ار  یتسرد  هار  هک  دراد  نیقی  لاح ، نیع 

ُهَدِهاُشی 03 نَأ  زُجَی  َمل  ًایلاعَتُم  ًامیکَح  ُِعناصلا  َِکلذ  َناک  َقَلَخ َو  ام  ِعیمَج  نَع  اّنَع َو  ًایلاعَتُم  ًاِعناص  ًاِقلاخ  اًنل  َّنأ  انتَبثَأ  اَّمل  ّانِإ 

41 ص :

ح 1403 مکحلاررغ ، - 1
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...ِهِدابِع (1) ِهِقلَخ َو  یلِإ  ُهنَع  َنوُرِّبَُعی  ِهِقلَخ  یف  َءارَفُس  َُهل  َّنَأ  َتَبَث  ُهوُّجاُحی  مُهَّجاُحی َو  ُهوُرِشاُبی َو  مُهرِشاُبیَف َو  ُهوُسِمالُی  ُهُقلَخ و ال 

تاقولخم زا  کی  چـیه  هب  و   ] تسا یلاعتم  دوخ  تاقولخم  همه ي  زا  ام و  زا  هک  دـش  تباث  یعناص  راگدـیرفآ  دوجو  اـم  يارب  یتقو 
نیا ات  دننک  یمن  شـسمل  دننیب و  یمن  ار  وا  تاقولخم  هک  يروط  هب  تسا -  هبترم  دـنلب  میکح و  وا  هک ] میتسناد   ] و درادـن ] تهابش 

تروص نیا  رد  دننک -  وگتفگ  ثحب و  مه  اب  دشاب و  طبترم  ناشیا  اب  هطساو  یب  مه  وا  دنـشاب و  هتـشاد  طابترا  وا  اب  هطـساو  یب  هک 
تاقولخم و يارب  وا  بناج  زا  هک  دوش  یم  تابثا  تاقولخم  نایم  رد  یناریفـس  هب ] زاین  راـگدرورپ  طخـس  اـضر و  زا  یهاـگآ  يارب  ]

.دنیوگ نخس  شناگدنب 

هطـساو ي هب  دـنهد و  یم  ساکعنا  ام  هب  ام ، زا  ار  ادـخ  هتـساوخ ي  هک  دنتـسه  یموصعم  ناناسر  ماغیپ  یهلا ، يافلخ  ءایلوا و  ءایبنا ،
هنوگ هب  تسا ؛ ناگدنب  وا و  نایم  طبار  ادخ ، هفیلخ ي  .دنزاس  یم  راکـشآ  نامیارب  ار  ندنام  هدـنب  قیرط  دوخ ، لعف  لوق و  اب  تیبرت 

.تسا هدومن  حرطم  وا  زا  ار  شییادخ  هتساوخ ي  عقاو  رد  دنک ، يریسم  زا  بانتجا  ای  یهار  نتفرگ  شیپ  هب  رما  ار  ناسنا  رگا  هک  يا 
يارب یهار  ادـخ ، تّجح  یهاون  رماوا و  يریگیپ  زج  دریگ و  یم  تروص  هار  نیا  زا  طـقف  طـقف و  یگدـنب ، قیرط  هئارا ي  هوـالع  هب 

.تسین نآ  ریغ  زا  یگدنب  هار  نداد  زیمت 

یبن و .دنلاعتم  ّقح  بناج  زا  یصاصتخا  یبصانم  ياراد  ناشیا  نانیشناج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يرگید  يوس  زا 
 . رما دنسپ و  يدونشخان و  طخس ، اضر و  راد  هدنیآ  هک  انعم  نیا  هب  (2) دنتسه ؛ ادخ  ّتیشم  فرظ  ماما ،

42 ص :

،ح 1. هّجحلا یلا  رارطضالا  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
دورو لحم  ار  هّمئا  ياهلد  دنوادخ  ...هوُؤاش  ًائیَش  ُهللا  َءاش  اذِإَف  هتَدارِإل  ًادِروَم  ِهَِّمئَألا  َبُوُلق  َلَعَج  َهللا  َنِإ  هدمآ : فیرـش  ثیدح  رد  - 2
هّمئا ص 409) ج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت   ) .دنهاوخ یم  ار  نامه  اه  نآ  دهاوخب  ار  يزیچ  ادخ  رگا  هک  هتخاس  دوخ  هدارا ي 

.دنا هتفرگ  مان  ادخ  ِّتیشم » ءاعو  ، » باب نیا  زا  دنهد و  یم  ساکعنا  ار  دنوادخ  یعیرشت  ّتیشم  تساوخ و  مالّسلا  مهیلع 
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هداج ناشیا  قیرط  زا  ًاراصحنا  هداد (1) و  رارق  دوخ  هدارا ي  لوزن  دورو و  ّلحم  ار  ماما  ربمایپ و  بلق  لاعتم ، دنوادخ  دـنیوا ، یهن  و 
ناسنا نتفر  شیپ  دنـشاب و  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نید ، ساـسا  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  .تسا  هدوشگ  ار  تاـجن  تقیقح و  ي 

.ددرگ یم  راوتسا  نانآ  زا  يور  هلابند  هیاپ ي  رب  یگدنب )  ) شنیرفآ فده  يوسب  وج  تقیقح 

.دنا نید  بحاص  ادخ و  يوس  زا  یصاصتخا  بصانم  ياراد  مالّسلا  امهیلع  یبن  ماما و 

نید زا  کیکفت  لباقریغ  هّمئا ، ءایبنا و 

راتفگ و هشیدـنا و  شنیب ، دـیاب  هکلب  دـش  لئاق  کیکفت  نید ، مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نایم  ناوت  یمن  ناونع  چـیه  هب  ور  نیا  زا  و 
یم نینچ  هنیمز  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  .تسناد (2)  نید  بحاص  ار  ناـنآ  مـالک  کـی  رد  نید و  نّیبم  ار  ناـشیا  رادرک 

: دنیامرف

.ِنیِّدلا (3) ُساسَأ  مُه  ...ٌدَحَأ  ِهَّمُألا  ِهِذه  نِم  مَّلَس  ِهلآ َو  هیَلَع َو  ُهللا  َیَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلِآب  ُساُقی  ال 

.دنتسه نید  ساسا  نانآ...درک  هسیاقم  ناوت  یمن  تّما  نیا  زا  يدحا  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ 

هّمئا تفرعم  ّتیعوضوم  ّتیقیرط و 

نانیا هلمج ، کی  رد  .دوب  زین  رادنید  لاح  نیع  رد  دراذـگ و  رانک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یلـص  دّـمحم  لآ  ناوت  یمن  سپ 
هتشاذگن یقاب  ینید  میا و  هدرک  كاپ  ار  هلأسم  تروص  ًالوصا  نید ، رتفد  زا  ناشمان  ندیچرپ  اب  دنتسین و  ریذپ  ییادج  نید  زا  زگره 

.م.مینک یم  ریبعت  هّمئا  تفرعم  ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  نأش  هب  نآ  زا  هک  تسانعم  نیا  .مییوگ  نخس  شا  هرابرد  میهاوخب  ات  میا 

43 ص :

ص 409. ج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  - 1
راونالاراحب ج 102،  ) .روطـسملا باتکلا  روثأملا و  نیّدـلا  بحاص  یلع  مالّـسلا  میناوخ : یم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ترایز  رد  - 2

ص 101)
.مود هبطخ ي  هغالبلا  جهن  - 3
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مالّسلا مهیلع  هّمئا  تفرعم  تقیرط 

.تسادخ هجو  ماما ،

هدیاف ي .میناد  یم  شناگدنب  زا  وا  ياه  هتـساوخ  مالعا  هاگیاج  ادـخ و  يوگنخـس  ار  ماما  هک  تسانعم  نیا  هب  ماما  تفرعم  ّتیقیرط 
رد هک  نیا  نمـض  .تساه  ههار  جـک  رد  رـشب  ندـیزغل  زا  يریگولج  یگدـنب و  تسرد  شور  هار و  حیـضوت  ماـما ، ربماـیپ و  روضح 

یمن ادـخ  يوس  هب  زج  ناـشیا  هکلب  دوـش ؛ یمن  هتفرگ  رظن  رد  ناـنآ  يارب  ادـخ  زا  یلالقتـسا  هنوـگچیه  ناگدـنب ، تیادـه  تیبرت و 
ریاس هکلب  تسا ، حرطم  یهلا  طخـس  اضر و  زا  یهاگآ  رد  اـهنت  هن  ّتیقیرط  نیا  .دـننک  یمن  ناـیامن  ار  یهلا  هدارا ي  زج  دـنناوخ و 

هب میهاوخب  رگا  .تسا  تهج  وس و  ور ، موهفم  هب  هجو  تسادـخ و  « هجو ،» ماما .دریگ  یمربرد  زین  ار  شیادـخ  ناسنا و  طابترا  داـعبا 
هب تهج -  تروص و  نتـشاد  زا  اّربـم  ار  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  .میوش  یم  هّجوـتم  وا  تروـص  وا و  يوـس  هب  مینک  ور  یـسک 
نآ هب  ندرک  ور  اب  ناوت  یم  هک  ییوس  تهج و  قیرط ، : » درک اـنعم  نینچ  ار  ادـخ  هجو  ناوت  یم  میناد ، یم  نآ -  زیمآ  هیبشت  ياـنعم 

: دنیامرف یم  نینچ  ماما  ندوب  هللا »  هجو   » يانعم نییبت  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  درک .» ور  دنوادخ  هب 

هللا هجو  حیحص  يانعم 

یلِإ ِهللا َو  یلإ  ُهَّجَوَُتی  مِِهب  َنیذَّلا  مُه  ُهُجَجَح  ُُهلُـسُر َو  ُهُؤایبنأ َو  ِهللا  ُهجَو  نِکل  َرَفَک َو  دَـقَف  ِهوجُولاک  ٍهجًٍوب  َهللا  َفَصَو  نَم  ِتلَّصابَأ ! اـی 
.ِهتَفِرعَم (1) ِِهنید َو 

نالوسر و ناربمایپ ، ادـخ ، هجو  یلو  تسا  هدـش  رفاک  دوش ، لـئاق  ياـه  تروص  دـننام  یتروص  ادـخ  يارب  هک  یـسک  تلـصابا ! يا 
.دوش یم  لصاح  وا  تفرعم  نید و  ادخ و  هب  هّجوت  ناشقیرط  زا  اهنت  هک  دننانآ  دنتسه و  یهلا  ججح 

هللا 1. هجو  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  قوف  ثیدح  رد  ینشور  هب  هتکن  نیا 

44 ص :

ح 21. هَیوّرلا ، یف  ءاج  ام  باب  دیحّوتلا ، - 1
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، درف هب  رـصحنم  هجو  نیا  تفاـی و  تسد  دـنوادخ  تفرعم  نآ  سأر  رد  نید و  هب  نآ  تکرب  هب  ناوـت  یم  هک  تـسا  یهار  هلیـسو و 
.دنتسین مالّسلا  مهیلع  يده  هّمئا  نالوسر و  ءایبنا ، زج  یناسک 

.تسا هللا  باب  ماما 

هناخ ره  هب  دورو  يارب  .تسا  ناشیا  ندوب  هللا  باب  زا  ترابع  دنوش  یم  هداد  تبسن  نادب  شیوخ -  ناسل  رد  همئا -  هک  يرگید  دُعب 
.تسین ماما  سّدقم  دوجو  زج  هک  دراد  يرد  زین  ادخ  تفرعم  دش ؛ دراو  نآ  رد  زا  دیاب  یمیرح  و 

: دنزرو یم  دیکأت  نینچ  هتکن  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.َّلَجَوَّزَع (1) ُهللا  َفِرُع  ام  مُه  َول ال  اهنِم َو  یتُؤی  یتَّلا  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ُباوبَأ  مُه  ُءایصوَألا 

.دش یمن  هتخانش  لجوّزع  يادخ  دندوبن ، اه  نآ  رگا  دنشاب و  یم  وا  يوس  هب  هّجوت  ياهرد  هک  دنربمایپ  يایصوا 

.تسادخ تفرعم  هّمئا  تفرعم 

همه ي ییاهن  تیاغ  لیـصا و  لصا  نامه  هللا  تفرعم  .تسیرگن  ّتقد  هدید ي  هب  دـیاب  ار  نیـشیپ  تیاور  ود  رد  تفرعم ، هب  حیرـصت 
هطـساو هک  نآ  یب  میقتـسم و  روط  هب  ار  دوخ  دوب  رداق  درک ، یم  هدارا  ادخ  رگا  .دوش  ناسنا  بیـصن  تسا  نکمم  هک  تسا  یفراعم 

دوخ هجو  باب و  لیبس ، طارص ، ار  شیوخ  ياه  تّجح  هک  تفرگ  رارق  نیارب  وا  هدارا ي  اّما  .دناسانشب  یمدآ  هب  دشاب ، نایم  رد  يا 
ناسنا شنیرفآ  زا  فده  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  یتقو  هکنانچ  .دنک  دوخ  تفرعم  قواسم  ار  نانآ  هب  تفرعم  دهد و  رارق 

: دوش یم  هدیسرپ  ناشیا  زا  دننک  یم  یفرعم  ادخ  تفرعم  ار  نآ  قّقحت  هلیسو ي  ادخ و  یگدنب  ار 

؟ ِهللا ُهَفِرعَم  امف  یّمَأ  َتنَأ َو  یبَِأب  ِهللا ! ِلوسر  َنبا  ای 

؟2. تسیچ دنوادخ  تفرعم  سپ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و 

45 ص :

ح 2. ...هضرا ، یف  هللا  ءافلخ  هّمئالا  ّنا  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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.تسا نامز  ماما  تفرعم  نامه  ادخ ، تفرعم 

: دنیامرف یم  ناشیا 

.ُُهتَعاط (1) مِهیَلَع  ُبِجَی  يذَّلا  مُهَمامِإ  ٍنامَز  ِّلُک  ِلهَأ  ُهَفِرعَم 

.تسا بجاو  نانآ  رب  شیرادربنامرف  هک  ومه  ناشنامز ، ماما  هب  تبسن  ینامز  ره  لها  تفرعم 

یسانشادخ هناشن ي  یسانش : ربمایپ  یسانش و  ماما 

میهاوخب رگا  .تسه  زین  یعقاو  یـسانشادخ  هناشن ي  اهنت  هک  تسادـخ  تفرعم  هب  ندیـسر  درف  هب  رـصحنم  ِهار  اهنت  هن  ماما ، تخانش 
هک میا  هدومیپ  ار  دـنوادخ  لوبقم  هار  یماگنه  اـهنت  میوش ، وا  میلـست  میراذـگب و  ندرگ  شتّیبوبر  هب  میـسانشب ، ییادـخ  هب  ار  ادـخ 

یـسک دنک و  یم  یّلجت  ماما  تخانـش  رد  یعقاو  دیحوت  ورنیا  زا  .میریذپب  ار  شنانیـشناج  تماما  میـسانشب و  يربمایپ  هب  ار  شربمایپ 
تخانـش اب  تسا ، یتسه  تقلخ  فده  هک  یتفرعم  همه  بیترت  نیا  هب  .دوش  یمن  بوسحم  سانـشادخ  ًاعطق  تسین ، سانـش  ماما  هک 

.دبای یم  قّقحت  نامز  ره  ماما 

هرهب یب  یّلک  روط  هب  ادخ  تفرعم  زا  دشاب ، هتشادن  وا  هب  تفرعم  هک  یسک  تسادخ و  زا  ندش  رود  موهفم  هب  ماما ، زا  نتفرگ  هلصاف 
هبنج ي زا  ریغ   ) ربمایپ ماما و  ندرمـش  اتمه  لوسر ، ادـخ و  زا  يربنامرف  اب  ماـما  تعاـط  نتـسناد  نیرق  .دراد  یلهاـج  تاـیح  تسا و 

حیحـص تفرعم  زا  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه  هناشن  وا  زا  ادخ  تفرعم  بلط  وا و  لباقم  رد  ندوب  ارچ  نوچ و  یب  میلـست  ، (2) تّوبن )
نکمم نانآ  زا  ّتیعبت  تیب و  لها  هار  هب  هّجوت  اب  زج  ادخ ، هب  برق  تفرعم و  ّتیدوبع ، بیترت ، نیدـب  .دـنک  تیاکح  ماما  هب  تبـسن 

(. هک ینانآ  دنا ؛ هدرکن  غیرد  ناج  لذب  زا  یّتح  هار  نیا  رد  دنا و  هدوب  ادخ  يوس  هب  ام  يامنهر  لیلد و  هک  ینانآ  تسین ؛

46 ص :

ص 9/ ج 1 ، عیارّشلا ، للع  - 1
نیرت نییاپ  ص 261 ) رثألا ، هیافک   ) ...ِهَُّوُبنلا َهجَرَد  َّالإ  ّیبَّنلا  ُلدِع  ُهَّنَأ  ِمامإلا  ِهفرعم  یندَأ  و  دـنیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

(. تّوبن هبنج ي  زا  ریغ  [ ) دننادب  ] ربمایپ ياتمه  ار  وا  هک  تسا  نآ  ماما  تفرعم  بجاو ) ّدح   ) دح
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هدشن هدینـش  ینایح  ياه و  هژاو  زج  ناشمالک  زا  هدرکن و  یّطخت  يا  هّرذ  ینامـسآ  مسر  هار و  زا  ناشراتفر  ناشمیلـست و  ناشنامیا ،
: میراد یم  هضرع  هنوگ  نیا  شیوخ  یلاوم  هب  باطخ  مالّسلا -  هیلع  يداه  ماما  زا  لوقنم  هعماج -  ترایز  رد  .تسا 

هریبک هعماج ي  ترایز  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تلاسر  هب  تداهش 

.َنوُمُکحَت (1) ِِهلوَِقب  َنودِشُرت َو  ِِهلیبَس  یلِإ  َنُولَمعَت َو  ِهِرمَِأب  َنوُمِّلَُست َو  َُهل  َنونِمُؤت َو  ِِهب  َنوُّلُدَت َو  ِهیَلَع  َنوُعدَت َو  ِهللا  یلِإ 

لمع وا  نامرف  هب  دیتسه و  میلـست  شهاگـشیپ  رد  دیراد و  نامیا  وا  هب  دییامن و  یم  ییامنهار  وا  هب  دینک و  یم  توعد  ادخ  يوس  هب 
دینار یم  مکح  وا  هدومرف ي  قباطم  دییامن و  یم  تیاده  وا  هار  هب  دینک و  یم 

مالّسلا مهیلع  هّمئا  تفرعم  تیّعوضوم 

تابجاو سأر  رد  دیحوت : زا  سپ  تماما  تّوبن و  هب  رارقا 

هـسفن یف  ناشیا  تماما  ای  تّوبن  نتفریذپ  هکلب  تسین ، نانآ  ّتیقیرط  دعب  زا  اهنت  تیب  لها  ربارب  رد  میلـست  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اما 
هک تسا  دعب  هلحرم ي  رد  هتفرگ و  ّقلعت  ناشیرترب  لضف و  هب  رارقا  نانآ و  شریذپ  موزل  رب  تسخن  یهلا  هدارا ي  .دراد  ّتیعوضوم 

ماما زا  ذـخا  یهلا ، دـصاقم  مهف  هار   ) دراد ّتیقیرط  هک  نیا  رب  هوالع  ماما  لوبق  سپ  .دوش  هدونـش  ناشیا  قیرط  زا  یهلا  نیمارف  دـیاب 
هب داقتعا  تسا ) یهلا  دوصقم  نیلّوا  وا ، لباقم  ندروآ  ورفرـس  ماـما و  تخانـش  دوخ  يدوخ  هب   ) تسه زین  ّتیعوضوم  ياراد  تسا )

سپ تسادخ و  ياضر  دروم  روما  ردص  رد  تابجاو و  همه ي  سأر  راهطا ، هّمئا ي  تماما  لوبق  مرکا و  ربمایپ  تّوبن  هب  رارقا  ادـخ ،
یساسا و ءزج  هللا  هفرعم  هک  روطنامه  .دبای  یم  ناکما  نانیا  هب  هعجارم  قیرط  زا  روما  همه ي  رد  یهلا  طخـس  اضر و  فشک  نآ ، زا 

.3 ماما لوسر و  تفرعم  ناکرا ، نیرت  مهم  نآ ، زا  سپ  تسا ، نید  یلصا  هیاپ ي 

47 ص :

ص 613. ج 2 ، هیقَفلا ، هرضحَی  نَم ال  هریبک ، هعماج  ترایز  - 1
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: دندومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دشاب  یم 

هضیرف نیرت  بجاو  ماما : ربمایپ و  ادخ ، تفرعم 

يذَّلا ِمامِإلا  ُهَفِرعَم  ُهَدـَعب  ...ِلوُسَّرلا َو  ُهَفِرعَم  ُهَدـَعب  ...ِهَّیدوبُعلاب َو  َُهل  ُرارقِإلا  ِّبَرلا َو  ُهَفِرعَم  ِناسنِإلا  یلَع  اهَبَجوَأ  ِِضئارَفلا َو  َلَـضفَأ  َّنِإ 
(1) ُّمَتُؤی ِِهب 

...لوسر و تفرعم  دعب ، ...تسوا و  یگدنب  هب  رارقا  راگدرورپ و  تفرعم  ناسنا ، رب  اه  بجاو  نیرت  بجاو  اه و  هضیرف  نیرترب  انامه 
.دوش یم  ادتقا  وا  هب  هک  ماما  تفرعم  نآ  زا  سپ 

.تسین رادنید  ًاساسا  درادن ، ار  ماما  تفرعم  هک  یسک 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنوگ  نیا  ینایب  اب  ماما  تفرعم  رب  دیکأت  رگید ، ثیدح  رد 

َّجَـح َو یّکَز َو  یّلَـص َو  نَم  َّنِإ  ًامارَح َو  َُهل  مِّرَُحی  َمل  ًالالَح َو  ِهِلل  َّلُِحی  َمل  ِّیبَنلا  ِهَفِرعَم  ِریَِغب  َمارَحلا  ُمِّرُحی  َلالَحلا َو  ُّلُِـحی  ُهَّنَأ  َمَعَز  نَم 
َّنَم ٍلُجَر  ِهَفِرعَِمب  ُنوُکَی  ُهُّلُک  َِکلذ  امَّنِإ  ...َِکلذ َو  نِم  ًائیَـش  لَعفَی  مَلَف  ُهَتَعاط  ِهیلَع  ُهللا  َضَرَتفا  ِنَم  ِهَفِرعَم  ِریَِغب  ُهَّلُک  َّکلذ  َلَـعَف  َرَمَتعا َو 

.َهللا (2) َعاطَأ  ُهنَع  َذَخَأ  ُهَفَرَع َو  نَمَف  ُهنَع  ِذخَألِاب  َرَمَأ  ِِهتَعاِطب َو  ِهِقلَخ  یلع  یلاعَت  ُهللا 

ادخ لالح  چیه  تقیقح  رد  یسک  نینچ  تسا ، هتـسناد  مارح  ار  مارح  لالح و  ار  لالح  ربمایپ ، تفرعم  نودب  دنک  نامگ  هک  یـسک 
اج هب  ار  اه  نیا  همه ي  ودـهد  ماجنا  هرمع  ّجـح و  تاکز و  زاـمن و  لـمع  هک  یـسک  هتـسنادن و  مارح  ار  وا  مارح  چـیه  لـالح و  ار 

همه ...تسا  هدادن  ماجنا  ار  اه  نیا  زا  کی  چیه  عقاو  رد  هدرک ، بجاو  وا  رب  ار  شتعاط  دنوادخ ، هک  یسک  تفرعم  نودب  اّما  دروآ ،
هداهن ّتنم  مدرم  رب  هبترم  دـنلب  يادـخ  شتعاطا ، بوجو  رطاخ  هب  هک  یـسک  تفرعم  اب  هارمه  هطـساو و  هب  رگم  تسین  ياـه  نیا  ي 

.0 .تسا هداد  ار  وا  زا  يوریپ  روتسدو 

49 ص :

ص 262و263. رثألا ، هیافک  - 1
ص 250. ج 1 ، عئارشلا ، للع  - 2
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.تسا هدرک  ار  ادخ  تعاطا  عقاو  رد  دریذپب ، دیوگ  یم  وا  هچ  نآ  دشاب و  هتشاد  ار  وا  تفرعم  هک  یسک  نیاربانب 

.تسا میقع  ماما ، یبن و  تفرعم  یب  نید 

تسناد و امنهار  دیاب  ار  ماما  مه  .تسا  هدش  دای  « تفرعم ذخا و   » ناونع ود  تحت  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد  ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  زا 
دیحوت هس ، نیا  نایم  نیکر  نکر  هدش و  راوتـسا  تماما » تّوبن و  دیحوت ،  » نوتـس هس  رب  نامیا  هناخ ي  .تفای  تفرعم  وا  هب  دـیاب  مه 

هیاپ ي رب  يرادـنید  همئاق ي  .دـنراد  ناینب  نیا  هدـشن  ناریو  ندـنام و  اپرب  رد  یتایح  شقن  کی  ره  زین  رگید  ياه  نوتـس  اـّما  .تسا 
ره ماما ، لوسر و  هب  رارقا  داقتعا و  دـعب ، لحارم  رد  اّما  .تساراد  ار  شقن  نیرت  يروحم  وا ، هب  داقتعا  تسا و  راوتـسا  دـنوادخ  ِدوخ 

ار نآ  تقایل  ّتیّلها و  ناسنا ، هک  تسا  ماما  هب  داقتعا  اب  ًاساسا  .دـنام و  یم  میقع  يرادـنید  اه  نآ  یب  دـنراد و  یناوارف  ّتیّمها  کی 
ناگدنب هب  یهلا  هّجوت  بلج  طرـش  ادخ  ّیلو  ناونع  هب  ماما  شریذپ  .دـنارن  دوخ  هاگرد  زا  ار  وا  دـنک و  رظن  وا  هب  ادـخ  هک  دـبای  یم 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا 

.دنک رظن  وا  هب  ادخ  هک  دبای  یم  ار  نآ  ّتیلها  ماما ، هب  داقتعا  اب  ناسنا 

.يِدَعب (1) یٍّلَِعل  ِرارقِإلا  َُهل َو  ِهَّیدُوبُعلِاب  ّالِإ  َهَیلِإ  َرَظَنلا  ِهللا  َنِم  ٌقلَخ  َلَهأَتسا  َال  َو 

یلع تیالو   » هب فارتعا  وا و  يارب  یگدنب  ببس  هب  رگم  تفاین ، نتفرگ  رارق  ادخ  تیانع  دروم  یگتـسیاش  تاقولخم ، زا  کی  چیه  و 
.نم زا  سپ  مالّسلا » هیلع 

ياه ّتیصخش  زا  دیاب  ار  نید  باسح  : » دنا هتفگ  هک  ددرگ  یم  رتنایامن  اهامن  رکفنـشور  یخرب  نخـس  نیا  یگیاپ  یب  بیترت  نیا  هب 
نید ساسا  دنـشاب -  یهلا  موصعم  ججح  نامه  اه  نآ  زا  دوصقم  رگا  ینید -  ياه  ّتیـصخش  درک .» ادـج  نید  ناگدـنروآ  ینید و 

.م هب  داقتعا  نانآ و  ربارب  رد  ندوب  میلست  دشخب و  یم  ماوق  نید  هب  ناشتعاطا  تفرعم و  دنتسه و 
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ضرتفم  » هب نآ  زا  تایاور  رد  هک  يزیچ  .تسا  ناشیا  هب  حیحـص  تفرعم  هدـنیامن ي  دـنا ، هدـمآ  لاعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  نیا 
نامرف رد  هک  نیا  نودب  دنادب  ضرف  ار  ماما  تعاط  هک  یسک  .دراد  رب  رد  ار  نکر  ود  نیمه  دوش ، یم  ریبعت  ماما  نتسناد   (1)« هعاّطلا

دناد و یم  دوخ  رما  بحاص  ار  وا  .دوش  یم  میلـست  ماما  هب  تبـسن  هناعـضاخ  دریذـپ و  یم  ار  نآ  دروایب ، رگا  اّما و  ارچ و  نوچ و  وا 
حیحص تفرعم  هدش و  ماما  ّقح  هب  فراع  تقیقح  رد  یـسک  نینچ  .دنک  یم  مخ  رـس  گنرد  یب  دیامرف ، یم  وا  هچ  نآ  ره  ربارب  رد 

هتکن نیا  رب  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تراـیز  تلیـضف  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  یثیدـح  .تسا  هتفاـی  وا  هب 
: دنیامرف یم  ناشیا  دراد ؛ تحارص 

 . ...َهَّنَجلا ُُهتلَخدَأَف  ِهَمایقلا  َموَی  يدَِیب  ُُهتذَخَأ  ِهِّقَِحب  ًافِراع  اهَیِلا  هَراز  نَم  ُسوط  اَهل  ُلاُقی  ٍهنیدَم  یف  َناسارخ  ِضرَِأب  یتَدَفَح  ُلَتُقی 

؟ ِهِّقَح ُنافرِع  ام  َو  ُتُلق :

(2) ...ِهَعاّطلا .  ُضَرَتفُم  ٌمامِإ  ُهَّنَِأب  ُمَلعَی  لاق :

هب وا  ّقح  تخانـش  اـب  سک  ره  دوش ، یم  دیهـش  دـنیوگ -  یم  سوط  نآ  هب  هک  يرهـش  رد   - ناـسارخ نیمزرـس  رد  نم  نت  هراـپ ي 
 . ...منک یم  شدراو  تشهب  هب  سپ  مریگ ، یم  متسد  اب  ار  وا  تمایق  زور  دورب ، نیمزرس  نآ  رد  شترایز 

؟ تسیچ هب  وا  ّقح  تخانش  مدرک : ضرع  دیوگ ] یم  يوار  ]

 . ...دنادب هعاّطلا » ضرتفم   » ماما ار  وا  هک  نیا  هب  دندومرف :

.9 هّمئا ّقح  هب  نافرع  يانعم 
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ترایز تقیقح 

انب ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  لصا  ود  رب  ماما  تفرعم  هک  نیا  مهف  يرادنید و  نید و  زا  حیحص  یّقلت  فیرعت و  ندش  راکـشآ  لابند  هب 
یف  » هفیرـش ي هیآ ي  زا  هک  اجنآ  میدرگ ؛ زاب  نخـس  يادـتبا  هب  تسبوخ  .دـسر  یم  نید  رد  ترایز  نأـش  نییبت  هب  تبون  دوش ، یم 
نید هدولاش ي  ار  نانآ  هداد و  رارق  دوخ  ضیف  لـضف و  رهظم  ار  هّمئا  دوجو  اـهنت  هن  لاـعتم  دـنوادخ  .میدروآ  داـی  ...هللا » نذا  تویب 

ربمایپ هک  میروآ  یم  دای  هب  .تسا  هتخاس  زیامتم  اهناکم  همه ي  زا  ار  ناـشیا  روبق  گرم ، زا  سپ  ياـه و  هناـخ  هکلب  هتـساوخ ، دوخ 
همطاف یلع و  هناخ ي  ار  اه  نآ  نیرترب  دندومرف و  یفّرعم  ءایبنا  هناخ ي  ار  هکرابم  هیآ ي  دوصقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.دنتسناد مالّسلا  امهیلع 

؟ دراد مک  هچ  دجسم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  رازم 

قّقحت نودـب  دوش و  یم  دجـسم  ّتین ، دـصق و  هطـساو ي  هب  دجـسم  ؟ دراد مک  دـجاسم  زا  يزیچ  هچ  اهربق  اهرازم و  اه و  هناـخ  نیا 
یلاع و تاماقم  نانچنآ  بحاص  هک  یماما  لاح ، .درادـن  اهراوید  رد و  رگید  اب  یتواـفت  راوید ، رد و  نیا  نآ (1) ، هناشن ي  دصق و 
هک تسوا  نذا  نیا  دنک و  یم  دجسم  ار  دجـسم  هک  تسا  لاعتم  يادخ  لعج  نیا  دراد ؟ تمالع  دصق و  نیا  زا  مک  هچ  تسا ، یهلا 

تفارش تسا و  راگدرورپ  تیانع  یهلا و  تمارک  هچیرد ي  ماما  .دهاوخ  یم  دوخ  مسا  ندروآ  دای  ّلحم  دنلب و  یناکم  ار  هاگترایز 
فیرـش وا  هاگترایز  هک  تسین  دیعب  چیه  هکلب  درادن ، مک  دجـسم  زا  يزیچ  اهنت  هن  وا  فیرـش  مرح  نیاربانب  .تسوا  دوخ  هب  وا  رازم 

.تسا هتفای  فقاو  دصق  اب  ار  دوخ  ّتیوه  هک  دشاب  يدجسم  زا  رت 

،.( دنوش لئاق  کیکفت  نآ  نابحاص  نید و  نایم  دنهاوخ  یم  هک  اهنامه 
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رب نوزفا  یتّیعمج  اه  هاـگترایز  ارچ  هک  دـننک  یم  تیاکـش  تسا و  ماـما  رازم  مرح و  زا  تواـفتم  یناـکم  دجـسم ، هک  دنـشیدنا  یم 
هنوگ نیا  هک  میبای  یم  رد  يرـصتخم  یبای  هشیر  اب  تسادخ ؟ هب  هّجوت  زا  شیب  ادـخ  بّرقم  ناگدـنب  هب  هّجوت  ارچ  و  دراد ؟ دـجاسم 

شنیب نیا  .دراد  یم  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  ماـما ، رکذ  تراـیز و  هک  هتـساخرب  لـطاب  هّیرظن ي  نیا  زا  هنـالهاج ، تیاکـش  رّکفت و 
تروص تسا و  ماما  قیرط  زا  طقف  ادـخ  هب  هّجوت  هک  تسخن  هجو  تسا : ماـما  تفرعم  هجو  ود  هب  لـهج  زا  هتفرگ  تأـشن  باوصاـن ،
يادـخ هب  روزم  هلیـسو ي  هب  مه  ترایز ، رد  ناـسنا  .تسوا  يروآداـی  ادـخ و  هب  ندرک  ور  قادـصم  دوخ  ماـما ، هب  هّجوت  هک  رگید 

نیرتـگرزب زا  دوـخ  نیا  هک  دـیامن ؛ یم  رادـید  هدـش  بجاو  شدـنویپ  تفرعم و  هک  ار  ییوا  ادـخ ، رما  هب  مه  دـنک و  یم  ور  لاـعتم 
دسر و یم  شوگ  هبرّهطم  ياهمرح  رد  دجاسم ، زا  رتشیب  نآرق  ِتایآ  دنک ، یم  اقلا  رّکفت  نیا  هچ  نآ  سکعرب  ًاقافّتا  .تسا  تادابع 

دنوادـخ دوخ  ار  نیا  دروـخ و  یم  مشچ  هب  دـجاسم  عوـن  زا  شیب  اـه  هاـگترایز  رد  دـنوادخ  هب  ندروآ  يور  هبوـت و  رّکذـت ، هباـنا ،
تفارـش دجاسم  زا  شیب  ار  اه  نآ  اسب  هچ  دهد و  رارق  شیوخ  رکذ  ّلحم  ار  دوخ  يایـصوا  تویب  هک  هدومن  هدارا  وا  .تسا  هتـساوخ 

.دشخب

ادخ هب  هّجوت  نیع  ماما : ترایز 

.تسادخ هب  هّجوت  ّلحم  ماما ، رازم 

.دنتسین مه  یفانم  ترایز ، اعد و 

یم رّوصت  هطساو  هنوگ  ره  زا  رود  يا  هطبار  صلاخ و  يرما  ار  اعد  .دننیب  یم  ترایز  اب  تافانم  رد  ار  اعد  زین  یخرب  هنوگ ، نیمه  هب 
اعد و یگتخیمآ  روثأم ، تارایز  هب  یلامجا  يرظن  اب  هک  نیا  زا  لفاغ  ادخ ، زا  نتخاس  تروص  یتسرپ و  ّتیصخش  ار  ترایز  دننک و 

نیا دنک و  یم  باجتـسم  اجنآ  رد  ار  اعد  دراد و  صاخ  رظن  ماما  میرح  هب  ادـخ  .تسا  دوهـش  لباق  ییالاب  ّدـح  هب  اه  نآ  رد  ترایز 
طاـبترا اـعد و  تراـیز و  ندوب  جوزمم  یگتخیمآ و  دـیاش  .دـبای  یم  قّقحت  هک  تسوا ، تراـیز  روزم و  هطـساو ي  هب  یـشخب  اـطع 

يارب راربا  تسا و  يریخ  ره  ندـعم  عرف و  لـصا ، ماـما  .دـشاب  ماـما  تفرعم  ّتیعوـضوم  ّتیقیرط و  زا  یلیثـمت  ود ، نـیا  ینتـسسگان 
تقیقح هب  لوصو 
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ادخ رماوا  لاثتما  هنیمز ي  هک  نیا  زا  غراف  دنا -  دنوادخ  هب  هّجوت  قیرط  تادابع ، ریاس  زامن و  ّجح و  رگا  .دـنرذگ  یم  وا  هارهاش  زا 
، میناد یم  نامیا  ّتیدوبع و  رهظم  ار  اه  نآ  رگا  دنشزرا و  یب  يرهاظ و  ًافرص  لامعا  انعم و  یب  ِندش  تسار  مخ و  یتشم  دنتـسه - 
مغ و رد  هدوـب  کیرـش  ناـنآ و  داـی  ياـیحا  نیموـصعم ، تراـیز  كـالم ، نیمه  اـب  .تسا  راـگدرورپ  روتـسد  هدارا و  هطـساو ي  هب 

نیا اما  دنک ، اعد  اهلاس  ناسنا  رگا  .ددرگ  یم  یّقلت  ینید » صلاخ  بدا   » ناونع هب  لامعا  نیا  ندوب  ییادـخ  هطـساو ي  هب  ناشیداش ،
یپ رد  ار  یهلا  تیانع  هک  تسا  دنمـشزرا  یماگنه  اعد  .تشاد  دـهاوخن  یپ  رد  یتباجا  ًاساسا  دریگن ، دوخ  هب  تیالو  هغبـص ي  اعد 

سکع رب  هکلب  .دریگ  یمن  ّقلعت  دشاب ، هتفرگن  ددم  هللا  باب  زا  ادخ  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  هک  یسک  هب  یهلا  تیانع  دشاب و  هتشاد 
رد کش  يا  هّرذ  رگا  یّتح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  بلطم  ّتیّمها  .دوش  یم  وربور  یهلا  راـبدا  یهّجوت و  یب  اـب  وگاـعد ، صخـش  نآ 
رد .دوش  یمن  وا  هب  یتافتلا  چـیه  راگدرورپ  بناج  زا  دـشاب ، هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  داد  ادـخ  لـضف  هب  تبـسن  يا  هدـنب  لد 

: دراد یم  هضرع  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  تمدخ  يوار  یتیاور ،

.تسا نآ  ییارگادخ  نازیم  ادخ و  لعج  هب  یلمع  ره  رابتعا 

یهلا هاگرد  زا  دودرم  ماما : ماقم  رد  هدننک  دیدرت 

؟ ًائیَش َِکلذ  ُهُعَفنَی  لَهَف  ِّقَحلِاب  لُوُقَی  ٌعوُشُخ َو ال  ٌداِهتجا َو  ٌهَدابِع و  َُهل  َلُجَّرلا  يرََنل  انِإ 

تیالو هب   ) تسین قح  هدیقع ي  هب  لئاق  هک  یلاح  رد  تسادخ ] ربارب  رد   ] عوشخ وپاکت و  تدابع و  ياراد  هک  مینیب  یم  ار  یـسک  ام 
؟ دراد شلاح  هب  یعفن  وا ] لامعا  نیا   ] ایآ سپ  تسا ) هدادن  رد  نت  امش 

: دنیامرف یم  ترضح 

هب بش  لهچ  رگا  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  رد  يا  هداوناخ  لثم  تیب ، لها  اـب ] شا  هطبار  رد  درم  نیا   ] لـثم اـنامه 
هتـساوخ ي يارب  اه  نآ  زا  یکی  هک  نیا  ات  .تشگ  یمن  رب  یلاخ  تسد  زگره  دـیبلط ، یم  ار  یتجاـح  درک و  یم  اـعد  ادـخ  هاـگرد 

.دشن هدروآرب  شتجاح  اّما  درک ، اعد  نآ  زا  سپ  دنارذگ و  يراد  هدنز  بش  هب  ار  بش  لهچ  دوخ ،
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هیلع یسیع  ترضح  .دومن  اعد  تساوخرد  وا  زا  درک و  هیالگ  ناشیا  دزن  دوخ  لاح  زا  دیسر و  مالّسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  تمدخ 
: دومرف نینچ  شربمایپ  خساپ  رد  لجوّزع  يادخ  .درک  اعد  لجوّزع  دنوادخ  هاگرد  هب  داتسیا و  زامن  هب  تراهط  زا  سپ  زین  مالّسلا 

َِرثَتَنَت ُهُُقنُع َو  َعِطَقنَی  یّتَح  یناعَد  وَلَف  َکنِم  ٌکَـش  ِِهبلَق  یف  یناـعَد َو  ُهَّنِإ  .ُهنِم  َِیتوأ  يذَّلا  ِباـبلا  ِریَغ  نِم  یناـتَأ  يدـبَع  َّنِإ  یـسیع ! اـی 
.َُهل (1) ُتبَجَتسا  ام  ُهَِلمانَأ 

کـش وت  هب  شبلق  رد  هک  هدناوخ  ارم  یلاح  رد  وا  .تسا  هدمآ  نم  دزن  دیآرد  دـیاب  هک  يرد  نآ  زا  ریغ  زا  نم ، هدـنب ي  یـسیع ! يا 
.داد مهاوخن  ار  شباوج  دتفیب  شناتشگنا  دوش و  عطق  شندرگ  هک  دناوخب  ارم  ردق  نآ  رگا  نینچ  نیا  .دراد 

تسا تیالو  لها  هب  ًافرص  ادخ  رظن 

هک دارفا  یخرب  هاگ  .دنک  هارمه  ار  تیب  لها  تیالو  هب  نئمطم  یبلق  دـباع ، هک  نآ  رگم  دـشخب ، یمن  يدوس  دـنوادخ  تدابع  يراب 
، اه نآ  لمع  يالاب  حطس  رهاظ  هب  ِّتیّمک  ّتیفیک و  هدهاشم ي  نیبرهاظ و  ِنازیرگ  تیالو  هب  رظن  اب  دنا ، هدش  ییارگ  يرشق  راتفرگ 

.تسا راـبتعا  دـقاف  اـبیز ، رهاـظ  هب  لـمع  نیا  زغم و  زا  یلاـخ  هتـسارآ ، هتـسوپ ي  نیا  هک  نیا  زا  لـفاغ  .دـنروخ  یم  هطبغ  ناـشیا  هب 
: دومرف هنوگ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  جارعم ، بش  رد  لاعتم  دنوادخ 

.مُِکتَیالِِوب (2) َّرُِقی  یّتح  َُهل  ُترَفَغ  ام  مُِکتَیالِِول  ًادِحاج  یناتَأ  َُّمث  یلابلا  ِّنَّشلاَک  َریصَی  وأ  َعِطَقنَی  یّتَح  ینَدَبَع  ًادبَع  َّنَأ  َول  دَّمَُحم ! ای 

هب امش  تیالو  راکنا  اب  سپس  ، دوش هدیسوپ  کشم  نوچمه  ای  ددرگ  هعطق  هعطق  هک  نآ  ات  دنک  تدابع  ارم  يا ، هدنب  رگا  دّمحم ! يا 
.8 .دنک فارتعا  رارقا و  امش  تیالو  هب  هک  نآ  ات  مرذگ  یمن  وا  زا  دیآ ، نم  دزن 
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.تسا رود  هب  ادخ  تیانع  تمحر و  زا  دورگن  تیب  لها  تیالو  هب  هک  یسک 

ار داضتم  ًاضعب  فلتخم و  ياههار  شنیزگ  هک  یناسک  درادن و  دوجو  رت  شیب  هار  کی  یگدنب  ییارگ و  ادخ  يارب  لیصافت ، نیا  اب 
هب تکرح  هار  یسک  هک  میشاب  نآ  یپ  رد  رگا.دنربخ  یب  ینامـسآ  صوصنم و  تقیقح  نیا  زا  دننک ، یم  زیوجت  ادخ  هب  بّرقت  يارب 

نیا عجرم  نیلّوا  ار  دنوادخ  دوخ ، لقع  مکح  هب  هک  تسا  نیا  لقاّدح  دـهد ، نامناشن  ار  میقتـسم  طارـص  راگدرورپ و  ياضر  يوس 
: دندومرف ادخ  ربمایپ  .میوش  لسّوتم  وا  يامنهار  هب  یسدق ، تایاور  رابخا و  هب  عوجر  اب  مینادب و  تخانش 

هب اّما  دریذپب  ار  دیحوت  ای  دشابن  دیحوت  هب  لئاق  نم  ّتیهولا  رد  هک  نآ  : »... دومرف هک  درک  لقن  میارب  تّزع  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج 
نم هفیلخ ي  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  نیا  هب  اـّما  دراد  لوبقم  مه  ار  نیا  اـی  دـهدن ، تداهـش  تسا  نم  لوسر  هدـنب و  دّـمحم ، هک  نآ 

، هدرک راکنا  ارم  تمعن  یسک  نینچ  دنادن ، نم  تّجح  ار  وا  نادنزرف  زا  نایاوشیپ  اّما  دهد  تداهـش  مه  نیا  هب  ای  دشابن ، دقتعم  تسا 
.تسا هدش  رفاک  نم  بتک  تایآ و  هب  هدرمش و  کچوک  ارم  تمظع 

کلذ ُُهتبَّیَخ َو  یناجَر  نِإ  ُهَءاـعُد َو  بِجَتـسَأ  َمل  یناـعَد  نِإ  ُهَءادـِن و  عَمـسَأ  َمل  یناداـن  نِإ  ُُهتمَرَح َو  ینلَأَـس  نِإ  ُُهتبَجَح َو  ینَدَـصَق  نإ 
.دیبَعِلل (1) ماّلَِظب  انَأ  ام  یِّنِم و  ُهُءازج 

وا يادـن  ياونـش  دـنک ، میادـن  رگا  منک و  یم  شمورحم  دوش  مهاگراب  لئاس  رگا  مور و  یم  باـجح  رد  وا  زا  دـنک  ارم  دـصق  رگا 
هب نم  تسا و  نم  يوس  زا  وا  رفیک  نیا  مزاس و  یم  دـیماان  ار  شدـیما  تسین و  یپ  رد  یتباجا  مَدـَناوخب -  رگا  ار -  شیاعد  .متـسین 

« .متسین ملاظ  ناگدنب ،

دساف ياه  هشیدنا  رطخ 

یم لیکـشت  ار  ام  تاداقتعا  يانبریز  نآ ، هب  هّجوت  دراد و  ام  نید  رد  يدـیلک  نأش  نینچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تفرعم  هک  لاـح 
.3 ذوفن زا  نامیاه  بلق  رد  حیحص  قیمع  مهف  بسک  هب  دیاب  دهد ،
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اّما دنا ، هدرپس  قلطم  یلاعتم و  يرما  هب  رس  دوخ ، نامگ  هب  هک  ییاه  هشیدنا  .مینک  يریگولج  هعیـش  هعماج ي  رد  دساف  ياه  هشیدنا 
لیکـشت ار  ام  داقتعا  رـساترس  ماما  .دنراد  هارمه  هب  ار  نآ  ریذپان  بانتجا  مزاول  رازبا و  هن  دنوش و  یم  ادخ  هناخ ي  دراو  شباب  زا  هن 

هک تسا  كاـنرطخ  فیخـس و  رایـسب  شنیب ، نیا  .تسین  یکاـب  نآ  زا  زگره  دریگ  یم  ماـن  یگدز  ّتیـصخش  نـیا  رگا  دـهد و  یم 
نیاربانب .دنیوگب  نخس  ًامیقتسم  هدیدان  يادخ  اب  دنرادن  شوخ  دنا ، هدرکن  هبرجت  ای  دنمهف  یمن  هک  نیا  هطساو ي  هب  ماوع  : » دنیوگب

ات وا  ییامنگرزب  يانعم  هب  میورب  ادـخ  ّیلو  ترایز  هب  هک  نیا  ایآ  .دـننک » طابترا  نیا  هطـساو ي  ار  رگید  یناسنا  دـنهد  یم  حـیجرت 
ترایز قلطم ! تقیقح  زا  نتخاس  تروص  اجک و  ترایز  یتسرپ ! ّتیصخش  اجک و  ترایز  تسوا ؟ هب  دنوادخ  لّزنت  ّتیبوبر و  ماقم 

هیآ ي: يالاو  قیداصم  زا  هک  یترایز  ایآ  نتسناد ! ادخ  هلزنم ي  لزان  ار  اه  ّتیصخش  اجک و 

.ِبُولُقلا (1) يَوقَت  نِم  اهَّنِإَف  ِهللا  َِرئاعَش  مِّظَُعی  نَم  َو 

رگم تسا و  رهد  دیرف  وا و  دننام  یب  هدنب ي  ادـخ ، تّجح  هک  تسا  نیا  زج  رگم  تسا ؟ یکی  شیایلوا  هب  ادـخ  نداد  لّزنت  اب  .تسا 
یب ریـسم  زا  هک  ار  يا  هدنب  زگره  یلاعت  دنوادخ  ؟ دبای یم  ار  یهلا  تمحر  رظن  ّتیلها  دـشاب ، هتـشاد  داقتعا  وا  هب  یـسک  هک  نآ  یب 

هک دنا ، هدرکن  رواب  ار  دنوادخ  ینانآ  دـنرادن ؛ ار  تفرعم  اب  ههجاوم  ییاناوت  ینانآ  .دوش  یمن  اریذـپ  دـنک ، رارقرب  طابترا  وا  اب  ههار 
هک تسا  ترایز  نیا  دوش ، یم  ادـخ  يوس  هب  ناـسنا  بّرقت  ناـکّلپ  هک  تسا  تراـیز  نیا  .دـننیزگ  یمن  دوخ  قیرط  ار  ماـما  تفرعم 

هّجوت ادخ و  ّیلو  هب  تدارا  تفرعم و  هدـنیامن ي  هک  تسا  ترایز  نیا  دـشاب ، یم  راگدرورپ  هب  لابقا  ندروآ و  يور  زراب  قادـصم 
.ت هک  دوب  دهاوخ  هناماوع  هناراگنا و  هداس  ردقچ  .تسا  نید  بحاص  ساسا و  لصا و  هب 
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یم لولم  ار  نانآ  نتفر  هدجـس  هب  یهاتوک  نامز  اّما  دنرب ، یم  ترایز  يدایز  تّدـم  زا  یناوارف  تّذـل  نایعیـش  ارچ  : » دـننک تیاکش 
رد ار  ودنیا  دننک  یم  شالت  نارکف  کیرات  ارچ  تسا ؟ یلباقت  یـضراعت و  رازم  دجـسم و  ترایز ، هدجـس و  نایم  ًاساسا  رگم  دنک »!
ات هک  دنچ  ره  هدرب  ناتـسکُرت  هب  هر  تسا ، هدربن  تیب  لها  هب  تدارا  زا  ییوب  اّما  دور  یم  هدجـس  هب  هک  یـسک  دنهد ؟ رارق  مه  ربارب 

ادخ تّجح  هب  لابقا  دوش و  یم  يراج  ناشناج  رد  ادخ  دای  رکذ و  هک  دنترایز  لها  نیا  ًاقاُفتا  .درادن  رب  هدجس  زا  رـس  مه  ایند  نایاپ 
یمامت نآ ، زج  هک  دنا  هدش  دراو  یهار  زا  .دنیایب  دـیاب  هک  دـنا  هدـمآ  ییاج  هب  نانیا  .دـنک  یم  تیوقت  تیبثت و  یگدـنب  رد  ار  نانآ 

دوجو رد  نید  تقیقح  تفرگ ؟ هرخـس  هب  نتفاب  ترابع  اب  دیاب  ار  یهلا  هّیحور ي  یگتفایهر و  نیا  ایآ  .دـسر  یم  تسب  نب  هب  اههار 
مزع ایآ  تقونآ  میا ؛ هدرک  لدـب  زغم  یب  يرـشق  ّتیـصاخ و  یب  يا  هشـال  هب  ار  نآ  مینک ، اوس  وا  زا  ار  نید  رگا  هتفاـی و  یّلجت  ماـما 

ندرازگ جـح  ندـناوخ و  هفرع  ياعد  ایآ  تسا ؟ نآ  ياه  ّتیـصخش  رهاظم و  هب  نید  لّزنت  سّدـقم ، دوجو  نیا  اب  ههجاوم  رادـید و 
یم جـح  نوچ  یّمهم  لـمع  رد  ماـما  تیـالو  شقن  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دراد ؟ يراـبتعا  شزرا و  ماـما  هب  هّجوـت  نودـب 

: دنیامرف

.مُهَرصَن (1) انیَلَع  اوضِرعَی  مِِهتَیالِِوب َو  انوُِربُخیَف  اَنوتأَی  َُّمث  اِهب  اوفوُطَیَف  َراجحَألا  ِهِذه  اُوتأَی  نَأ  سُاّنلا  َِرُما  امَّنِإ 

ام دزن  نآ  زا  سپ  هک  نآ  يارب  ًافرـص  دننک ، فاوط  نآ  رود  هب  دـنیایب و  هللا ] تیب  ي   ] اهگنـس نیا  يوس ]  ] هب هک  دـنا  هدـش  رما  مدرم 
.دنرادب هضرع  ام  هب  ار  ناشیرای  دنهد و  ربخ  ناشتیالو  هب  ار  ام  سپ  دنیایب ،

مالّسلا هیلع  ماما  هب  ترصن  تیالو و  ضرع  ندرازگ : هرمع  ّجح و  زا  ضرغ 

میبای یم  رد  نیقی  هب  سپ  تسا ، ناشیا  يرای  يارب  یگدامآ  راـهظا  ماـما و  هب  تیـالو  ضرع  ندرازگ ، جـح  هرمع و  زا  ضرغ  یتقو 
.1: هک
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هچ تفرعم و  هیام و  یب  ناگلفـس  دـنربخ  یب  هچ  .تسا  شیاین  بلق  تسا ، تاـجانم  ناـج  تسا ، تیب  حور  تسا ، هبعک  نطاـب  ماـما 
یم هوکـش  اعد ، تقو  رد  ءادهّـشلادّیس  بئاصم  رب  نتـسیرگ  ندناوخ و  هضور  زا  هک  تیب  لها  تیالو  يودرا  زا  ناگدنامزاب  دنرود 

ترایز تسین ، یتباجا  یتیانع و  وا  هب  نتفای  هّجوت  یب  تسادخ و  هب  هّجوت  هار  ماما ، زا  ندروآدای  هک  نیا  زا  دـنلفاغ  یتسارب  دـننک و 
هب تلاح  نیرتدنمهوکـش  رد  تسادـخ -  تّجح  هب  اه  هار  یمامت  ندـش  متخ  هک  ار -  یعیـش  باـن  داـقتعا  هک  تسا  هّجوت  نیا  جوا 

دراد مومأم  ندرگ  رب  یناوارف  قوقح  ماما  .دنا  هتسب  یهلا  ياه  تّجح  اب  نانمؤم  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  ًاساسا  دراذگ و  یم  شیامن 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنانچ  .تسا  ترایز  نیمه  اه  نآ  زا  یکی  و 

شنابحم ناتسود و  هدرگ ي  رب  ماما  دهع  ترایز :

.مِهِروُبق (1) َهَرایز  ِءادَألا  ِنسُح  ِدهَعلِاب و  ِءافَولا  ِمامَت  نِم  َّنِإ  ِِهتَعیش َو  ِِهئاِیلوَأ َو  ٍُقنُع  یف  ًادهَع  ٍمامِإ  ِّلُِکل  َّنِإ 

نیا  ] ِندرک ادا  وکین  دـهع و  هب  يافو  ندـناسر  ماـمتا  هب  قیداـصم ]  ] زا دراد و  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  ندرگ  رب  يدـهع  یماـما  ره 
.تسنانآ ياهربق  ترایز  قح ،]

.دبای یم  ار  هضیرف  مکح  تفرعم ، يالاب  تاجرد  نابحاص  يارب  ترایز 

هیلع قداص  ماما  هکنانچ  دنک ؛ یم  ادیپ  ار  هضیرف  کی  مکح  دنراد ، ییالاب  یتفرعم  هجرد ي  هک  تیب  لها  نارادتسود  يارب  ترایز 
: دنیامرف یم  ءادهّشلادّیس  ترضح  ترایز  دروم  رد  مالّسلا 

َّقَح َّنَِأل  ِهللا  ِلوسَر  ِقوقُح  ِهللا ُو  ِقوقُح  نِم  ًاّقَح  ًاکِرات  َناـَکل  مالّـسلا  اـمهیلع  ٍّیلَع  َنب  َنیَـسُحلا  ِرُزَی  َمل  َُّمث  ُهَرهَد  َّجَـح  مُکَدَـحَأ  َّنَأ  َول 
.ٍُملسُم (2)4. ِلُک  یلع  ٌهَبِجاو  ِهللا  َنِم  ٌهَضیرَف  ِنیَسُحلا 

58 ص :

ح 2. باب 43 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
ح 4. نامه ، - 2
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شلوسر قوقح  ادخ و  قوقح  زا  یّقح  داهناو ، ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز  اما  دنک  جح  شرمع  رـسارس  رد  یـسک  رگا 
.تسا بجاو  یناملسم  ره  رب  ادخ و  بناج  زا  يا  هضیرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ّقح  نوچ  تسا ؛ هتشاذگاو  ار 

نید و يادا  دهع و  هب  افو  قادصم  یگمه  شیاهناکم ، اه و  هنیمز  تیوقت  نآ و  هب  مادقا  تلزنم و  ردـق و  تشادوکن  بیترت ، نیا  هب 
.دوب دهاوخ  لاعتم  يادخ  مرکا و  ربمایپ  ناشیا ، تارضح  دروم  رد  هّمئا  نایلاُوم  قوقح  قاقحا 

59 ص :
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ترایز راثآ  هب  تفرعم  لصف 3-

ترایز رد  نآ  شقن  هّقفت و  تّیّمها 

.تسا هّقفت  هب  تدابع  شزرا 

هّفلؤم نیا  دـشاب ، یم  ینید  لئاسم  رد  قیمع  مهف  ِبسک  موهفم  هب  تسا و  یتداـبع  ره  هدـننک ي  لـماک  تریـصب و  دـیلک  هّقفت (1) 
تدابع شزرا  .دنک  یم  نیمضت  ار  لمع  یناسرریخ  دراد و  یتدابع  ره  هب  تبـسن  قیمع  حیحـص و  شرگن  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن 
هنوگره زا  یلاخ  هّقفت  نودـب  تدابع  هک  دریگ  یم  جوا  ییاج  ات  ّتیّمها  نیا  دـهد و  ماجنا  تهاقف  اـب  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  ددرگ ؛ یم  يریخ 

.ٌهُقَفَت (2) اهیف  َسَیل  ٍهَدابِع  یف  َریَخ  ال 

.تسین نآ  رد  يریخ  دشابن  هّقفت  يور  زا  هک  یتدابع 

شهاگتساخ 4. هک  تسا  یهلا  ياضر  دروم  تقلخ و  زا  هک  یتدابع 

61 ص :

نآ رد  ناگمه  هک  تسین  نیا  هب  زاین  تسا و  بجاو  دیلقت  نآ  رد  هک  تسین  یحالطصا  هقف  ثحب -  نیا  رد  هژاو - نیا  زا  روظنم  - 1
هب ندش  زّهجم  هک  تسا  دیاقع -  لوصا  ًاصوصخ  ینید -  لئاسم  رد  قیمع  مهف  نتفای  یّلک  روط  هب  نآ  زا  روظنم  هکلب  دـنوش ، زّهمم 

باـتک رد  ار  رتـشیب  حیـضوت   ) .تسا هدـش  هدرمـش  مزـال  بجاو و  نایعیـش  همه ي  رب  تفرعم -  بسک  صّحفت و  قیقحت و  اـب  نآ - 
( .دیرگنب نید » رد  هّقفت   » ناونع لیذ  مود ، لصف  مراهچ ، شخب  تبرغ ، رد  باتفآ 

ص 204. لوقعلا ، فحت  - 2
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نیا زین  تهاقف  هناشن ي  ددرگ و  لصاح  نآ  رد  تهاقف  هطـساو ي  هب  طقف  حـلاص ، لمع  رب  بترتم  ِتاریخ  همه ي  اذـل  دـشاب ، هّقفت 
نوچ یّمهم  ِيداـبع  لـمع  رد  ناوت  یمن  ار  یـشیدنا  فرژ  نیا  شقن  .دـشاب  تفرعم  تریـصب و  زا  هتـساخرب  ناـسنا  لـمع  هک  تسا 
هدمآ میدروآ  نیـشیپ  تمـسق  ياهتنا  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ثیدـح  همادا ي  رد  .تشاگنا  هدـیدان  ترایز 

کتسا

.ِهَمایقلا (1) َموَی  مُهَئاعَفُش  ُتَِمئا  مُهّ َناک  هیف  اوبَّغَر  اِمل  ًاقیدصَت  مِِهتَرایز َو  یف  ٌهَبغَر  مُهَراز  نَمَف 

ناعیفـش شناماما  دنک ، ترایز  دنا  هدرک  شبیغرت  نآ  هب  هچ  نآ  رب  قیدـصت  هزیگنا ي  اب  تبغر و  يور  زا  ار  هّمئا )  ) ناشیا سک  ره 
.دوب دنهاوخ  تمایق  زور  رد  وا 

نآ هرابرد ي  هّقفت  بسک  قادصم  ترایز : راثآ  تخانش 

ترایز قوش  هدننک ي  داجیا  هّمئا ، ياه  بیغرت 

.تساه نآ  یمئاد  قیدصت  اه ، نآ  زا  قیمع  مهف  اه و  بیغرت  ندونش  هجیتن 

.دروآ یم  لابند  هب  يدابع  صلاخ  لمع  نیا  هک  تسا  یلیاضف  راثآ و  هب  تبـسن  تفرعم  ترایز ، رما  رد  هّقفت  ّمهم  قیداصم  زا  کـی 
يارب راثآ  نیا  نایب  .تسا  هدرپس  شوگ  اه  نآ  هب  تبسن  هّمئا  بیغرت  هب  تقیقح  رد  دنک ، مادقا  ترایز  راثآ  تخانـش  هب  یـسک  رگا 

رد رگا  اه  بیغرت  نیا  ندونـش  .دـنک  تبغر  قوش و  داجیا  ام  رد  دـناوت  یم  تسا و  ترایز  هب  نامـضیرحت  قیوشت و  يا  هنوگ  هب  ام 
هب .تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  نیرهاط ، هّمئا ي  ياه  هدومرف  هرابرد ي  ار  رئاز  یمئاد  قیدـصت  دریگ ، رارق  راـثآ  نیا  زا  قیمع  مهف  راـنک 

یمن رواـب ، يارب  راوشد  يداـع و  ریغ  يرما  ار  هّمئا  ياـهتراشب  زگره  دـشاب ، هتفرگ  وخ  نید  رد  هّقفت  اـب  شبلق  هک  يدرف  بیترت  نیا 
هکلب دـتفا ؛ یمن  ههبـش  کش و  اب  هارمه  ِیتفگـش  هب  اـه  نآ  دروم  رد  راـثآ ، نیا  ياـهتنم  یب  تکرب  تمظع و  هطـساو ي  هب  درمش و 

.2 .دنز یم  قیدصت  دییأت و  رهم  دیدرت  یب  دونش  یم  هّمئا  زا  هچ  ره  هب  دروآ و  یم  میلست  وا  يارب  هّقفت ،

62 ص :

ح 2. باب 43 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
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.تسا یّلکروط  هب  هّمئا  تارایز  تاکرب  نایب  لصف ، نیا  رد  ترایز  راثآ  نایب  زا  دوصقم 

رد هک  يراثآ  یخرب  تسا : رورـض  کی  هب  هّجوت  میزادرپب ، تراـیز  يورخا  يویند و  ِرایـسب  راـثآ  زا  یخرب  ناـیب  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
موصعم کی  هب  صاصتخا  یخرب  تسا و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همه  ترایز  هب  طوبرم  یّلک و  دور ، یم  نخـس  اه  نآ  زا  لاقم  نیا 

تباث زین  هّمئا  ریاس  ترایز  دروم  رد  میناوتب  ار  ماما  کی  ترایز  تلیضف  هک  درادن  يداعبتـسا  چیه  تفر ، نیا  زا  شیپ  هکنانچ  .دراد 
ار نآ  میناوتن  دـشاب و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یکی  تراـیز  ّصاـخ  راـثآ ، یخرب  هک  تسه  زین  ناـکما  نیا  هّتبلا  یلو  مینادب (1) 

ًانیقی ماما  ره  ترایز  هک  مینک  اعّدا  میهاوخب  هک  نیا  نودب  دروآ ، میهاوخ  مه  هارمه  هب  ار  هتـسد  ودنیا  لصف  نیا  رد  ام.میهد  میمعت 
نیا زا  کی  ره  هچ  رگا  دوش ، هدـنایامن  یّلک  روط  هب  هّمئا  تارایز  تاکرب  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دراد  هارمه  هب  ار  راـثآ  نیا  یماـمت 

.دشاب یصاخ  هاگترایز  ترایز  یگژیو  تاکرب 

ام رد  قیدـصت ، هّیحور ي  هّقفت ، يزاس  هنیمز  یهلا و  تیانع  اب  دـتفیب و  نامیاهلد  رد  ترایز  هب  لابقا  روش و  هللا  ءاش  نا  هک  نآ  يارب 
: میزادرپ یم  راثآ  نیا  زا  یخرب  نایب  هب  ددرگ ؛ تیوقت 

ترایز يویند  راثآ  زا  یخرب 

ترایز رثا  رد  قزر  تعسو 

(2: دندومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

63 ص :

ره : » دـندوب هدومرف  هک  میدومن  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  یتیاور  لّوا  لـصف  لّوا -  شخب  رد  هکناـنچ  - 1
ارم دـنک  ترایز  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره  هدرک و  ترایز  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ییوگ  دـنک  ترایز  متاـفو  زا  سپ  ارم  سک 

نسح ترایز  هب  هک  ره  تسا و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  رئاز  راگنا  دشاب  رئاز  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  ره  هدومن و  ترایز 
همطاف یلع و   ) ودنآ نادنزرف  هک  ره  دـشاب و  هدرک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نآ  دـننامه  دور  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  و 

ص 122) ج 100 ، راونالاراحب ، « ) .تسا هدومن  ترایز  ار  ودنآ  ییوگ  وت  دنک  ترایز  ار  مالّسلا ) امهیلع 
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.ِقزِّرلا (1) ِیف  ُدیزَی  ُهَنایِتا  َّنِإَف  ِنیَسُحلا  ِربَق  ِهرایِزب  انَتَعیش  اوُرم 

.دنادرگ یم  دایز  ار  يزور  ناشیا ، دزن  ندمآ  هک  دینک ، رما  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ار  ام  نایعیش 

هب دوش و  ناسنا  يونعم  يّدام و  يزور  ِدایدزا  ثعاـب  دـناوت  یم  ناـشیا ، تراـیز  مالّـسلا و  هیلع  هللادـبع  اـبا  رّهطم  دـقرم  دزن  روضح 
.دشخب (2) هدرتسگ  عساو و  قزر  یمدآ ،

ترایز رثا  رد  رمع  لوط 

تّدـم دـنبای و  یم  رد  زین  ار  رمع  لوط  ضیف  ناشترایز ، یلوبق  تروص  رد  دـنور  یم  مالّـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترایز  هب  هک  یناـسک 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  هداد  اه  نآ  هب  ایند  رد  ادخ  یگدنب  تصرف  ینالوط ،

(3) ...مُکِرامعَأ .  یف  ُهللا  ُّدُمَی  ُهَتَرایز  اوُعَدَت  الَف 

.دنک ینالوط  ار  امش  ياهرمع  ترایز ] هطساو ي  هب   ] ادخ ات  دینکن  اهر  ار  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا ترایز 

رمع تّدم  ندش  مک  هیام ي  ترایز : كرت 

زا دراذگاو ، ار  نآ  دنک و  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تعاطتـسا ، ناکما و  دوجو  اب  یـسک  رگا  هک  تساجنیا  بلاج 
ناصقن ثعاب  نآ  كرت  دروآ ، یم  ار  رمع  تّدم  دادتما  ءادهّـشلادّیس  ترایز  هب  نتفر  هک  روطنامه  ینعی  .ددرگ  یم  هتـساک  شرمع 

ِداجیا ياههار  زا  یکی  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ قداص  زین  ناـسنا  يزور  دروم  رد  هّتبلا  هتکن  نیا  .ددرگ  یم  نتـسیز  ناـمز  یهاـتوک  و 
يزور رد  ناصقن  اب  باب  نیا  زا  ًاعبط  دنز ، زابرس  نآ  زا  هک  یـسک  هداد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترایز  ار  قزر  رد  تکرب 

.2

64 ص :

ح 1. باب 61 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
رد هک  ره  « » ...ًاعـساو ًاقزِر  َقِزُر...ٍدِحاج  ریَغ  هِّقَِحب  ًافراع  ُهاتأ  نَم  َّلُک  َّنِأَف  : »... تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  - 2
یم هداد  وا  هب  یعـساو  قزر  دـنک  ترایز  ار  ناشیا  ...تسین  رکنم  و ]  ] تسا مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وا ِّقح  هب  فراـع  هک  یلاـح 

ح 4) باب 61 ، تارایّزلا ، لماک   .« ) ...دوش
ح 2. باب 61 ،  ، تارایّزلا لماک  - 3
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: دنیامرف یم  قوف  ثیدح  همادا ي  رد  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  .دش (1)  دهاوخ  هجاوم 

(2) ...مُِکقازرَأ .  مُکِرامعَأ َو  نِم  ُهللا  َصَّقَن  هَتَرایِز  ُمتکَرَت  اذِإ  َو 

 . ...دراذگ یم  مک  امش  يزور  رمع و  زا  دنوادخ  دیدومن  كرت  ار  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا ترایز  هک  یماگنه 

ترایز رثا  رد  تاجاح  ندش  هدروآرب 

: دندومرف ءادهّشلادّیس  ترایز  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

نَأ اّمِإ  ِهیف  َُهباجَأ  ُهاطعَأ َو  اـّلِإ  ًائیَـش  َهللا  ِلَأـسَی  َمل  َفَّلَخ َو  اـم  ِّلُـک  یف  َظـِفُح  هِِجئاوَح و  ِءارَو  نِم  ُهللا  َناـک  ...ِهللاِدـبَع  یبا  َربَق  یتَأ  نَم 
.َُهل (3) ُهَرِّخَُؤی  نَأ  اّمِإ  ُهَلِّجَُعی َو 

رد هچ  نآ  رد  دوش  یم  تظافح  تسوا و  تجاح  ياضق ]  ] یپ رد  دـنوادخ  ...دـنک  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  ربق  سک  ره 
شیاطع دوز  ای  دنک ؛ یم  شتباجا  نآ  رد  دـهد و  یم  وا  هب  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـبلط  یمن  ادـخ  زا  يزیچ  هداهن و  اج  هب  شنطو ] ]

.دناسر یم  تباجا  هب  ریخأت  اب  وا  يارب  ای  دنک و  یم 

اه تجاح  زا  یخرب  ندشن  هدروآرب  ياه  تمکح 

رو هرهب  شعّرـضت  ییادگ و  زا  ناشیا  تکرب  هب  عقاو  رد  دنک ، یم  دنلب  یهلا  هاگرد  هب  لاؤس  ِتسد  هللادبعابا ، ترایز  رد  هک  یـسک 
نکمم اجنیا  رد  .دیـسر  دهاوخ  هدومن  بلط  هچ  نآ  هب  دوز  ای  رید  وا  دـهد و  یم  شیاطع  دـنک  یم  تباجا  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، یم 

اعد و 1. مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  ریاس  ءادهّشلادّیس و  ِترایز  هب  مادقا  ِدوجو  اب  ارچ  : » هک دیایب  نهذ  هب  یشسرپ  تسا 
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هب اهاعد  زا  يا  هراپ  ددرگ و  یمن  عفر  اهزاین  یضعب  دوش و  یمن  هدروآرب  اه  هتساوخ  زا  یخرب  هاگ  ناشیا ، روضح  رد  تجاح  بلط 
»؟ دسر یمن  تباجتسا 

راثآ ّبترت  مّهم  طرش  : یلوبق

: هک تسا  نیا  خساپ 

تدابع نیا  لاعتم  يادخ  رگا  .دوش (1)  هتفریذپ  رئاز  زا  ترایز  هک  تسا  نآ  هب  طونم  ًامیقتـسم  ترایز  رد  هدش  نایب  راثآ  ّبترت  - 1
نآ رب  شریذـپ  رهم  ددرگ و  دودرم  یبوبر  هاگراب  زا  ناسنا  ترایز  رگا  هنرگ  دـمآ و  دـهاوخ  یپ  رد  راثآ  نآ  دـنک ، لوبق  درف  زا  ار 
هب ینانیمطا  دنـشابن ، رگا  هک  تسا  یتامّدـقم  جاتحم  دوخ  زین  ترایز  یلوبق  .درک  عّقوت  ار  ترایز  راـثآ  ِتفاـیرد  ناوت  یمن  دروخن ،

، دشابن مهارف  لمع  یلوبق  يارب  دـنوادخ  بولطم  طیارـش  رگا  نیاربانب  تشاد ، ناوت  یمن  ترایز  راثآ  زا  ندـنامن  مورحم  نتفایرد و 
اب نیاربانب  .دروآ  لابند  هب  رئاز  يارب  ار  لیاضف  نآ  هک  دوب  نئمطم  ناوت  یمن  هتفریذـپن و  تروص  دـشاب  راثآ  نآ  يواح  هک  یتراـیز 

، دشن هدروآرب  نآ  یپ  رد  نامتجاح  رگا  هن ، ای  هدش  عقاو  لوبقم  میا ، هدـیبلط  تجاح  نآ  رد  هک  یترایز  میناد  یمن  هک  نیا  هب  هّجوت 
هتساوخ تسا  نکمم  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ياج  هکلب  تسین ، هدش  هداد  ياه  تراشب  رد  دیدرت  ياج  اهنت  هن 
.دوش تافام  یفالت  ناربج و  راک  هب  تسد  دیامن و  دیدرت  دوخ  صالخا  اوقت و  رد  دنک و  لمأت  دوخ  لاح  رد  دشاب ، هدش  رد  شا 

زا یشیامرف  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدش  نایب  اعد  یپ  رد  تجاح  ندشن  هدروآرب  يارب  ییاهتمکح  تایاور ، رد  هتشذگ  نیا  زا  - 2
.ت : دنیامرف یم  ناشیا.مینک  یم  لقن  ار  هنیمز  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤملاریما 
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نَأ اّمِإ  ِثالَث : ٌلاصِخ  يدـحِإ  اِهب  یلاعَت  ُهللا  ُهاطعَأ  ّالِإ  ٍمثِإ  ُبالجتـسا  ٍمِحَر َو ال  ُهَعیطَق  اهیف  سَیل  ِهَوعَدـِب  یلاعَت  َهللا  اعَد  ٍِملـسُم  نِم  اـم 
.ِءوّسلا (1) َنِم  اهَلثِم  ُهنَع  َعَفرَی  نَأ  اّمِإ  ِهَرِخآلا َو  ِیف  َُهل  اهَرِخَّدَی  نَأ  اّمِإ  َهَوعَّدلا َو  َُهل  َلِّجَُعی 

زا یکی  لاعتم  يادخ  هک  نآ  رگم  دناوخ  یمن  دشابن -  یهانگ  بلج  محر و  عطق  نآ  رد  هک  ییاعد -  اب  ار  یلاعت  يادـخ  یناملـسم 
ای دـنک و  یم  هریخذ  شترخآ  يارب  ار  نآ  ضوع ]  ] ای دـهد  یم  ار  وا  خـساپ  تعرـس  هب  اـی  دـنک : یم  اـطع  وا  هب  ار  تلـصخ  هس  نیا 

.دزاس یم  رود  وا  زا  ار  ییالب  نآ ، دننامه 

نیا هاگ  اّما  دبای .  یم  تسد  شتـساوخ  رد  یپ  زا  هتـساوخ  هچ  نآ  هب  دریگ و  یم  ار  دوخ  هتـساوخ ي  خساپ  ناسنا  هک  دوش  یم  هاگ 
لقن روکذم  لاؤس  هب  يرگید  ياهخـساپ  فیرـش  تیاور  نیا  رد  .دسر  یمن  هدیبلط ، یم  هچ  نآ  هب  یمدآ  هکلب  تسین  يروف  تباجا 

.دومن یّقلت  ناوت  یم  اعد  نتفاین  تباجتسا  تمکح  ناونع  هب  ار  کی  ره  هک  هدیدرگ 

.دنک ءوس  عفد  ناسنا ، زا  تجاح  ندشن  هدروآرب  ضوع  رد  دنوادخ  تسا  نکمم 

هک نآ  ياجب  لاعتم  دـنوادخ  هاگ  اّما  دـنامب ، زاـب  دوخ  شهاوخ  بولطم و  هب  لوصح  زا  یمدآ  دراد  ناـکما  هک  تسا  تسرد  ( 2-1
ِردام تسا  نکمم  لاثم  روط  هب  .دزاس  یم  رود  وا  زا  ار  یهودنا  يرامیب و  يراتفرگ و  الب و  ضوع  رد  دـنک ؛ اطع  ار  وا  شهاوخ  نآ 

هّمئا ي لاـعتم و  يادـخ  زا  هنازجاـع  لّـسوت  اـعد و  اـب  نیموصعم و  هّمئا ي  میرح  هب  اـجتلا  عوجر و  اـب  یمدآ  دـشاب و  راـمیب  ناـسنا 
، رامیب ِردام  نآ  دنکن و  اطع  هتـساوخ ، یم  ناسنا  هک  ار  ییافـش  دنوادخ  تسا  نکمم  اجنیا  رد  .دهاوخب  ار  شردام  يافـش  نیرهاط ،
هثداح ي اـی  دـشخب  شتاـجن  كاـنرطخ ، یفداـصت  زا  رداـم  ّقح  رد  وا  ناـسحا  اـعد و  نیا  رطاـخ  هب  لاـح  نیع  رد  اـّما  .دـباین  دوبهب 

.9 هچ -  يارب  دنادب  هک  نآ  نودب  وا -  يراتفرگ  زا  يا  هرگ  ای  دنک و  رود  وا  زا  ار  یکاندرد 
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یم هچ  نآ  هدشن و  هدروآرب  شتجاح  ارچ  هک  دشاب  نیگهودـنا  دوخ  يادـخ  دوخ و  دزن  درف ، تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد  .دـیاشگب 
تجاح ضوع ، رد  لاعتم  يادخ  دشاب ، هتشاد  یعاّلطا  مه  اب  عیاقو  طابترا  زا  هکنآ  نودب  هک  نیا  زا  لفاغ  هتشگ ، غیرد  وا  زا  هتساوخ 

.تسا هتخاس  شبیصن  عّرضت ، اعد و  نآ  هطساو ي  هب  ار  یتیانع  هدومن و  ناربج  وا  يارب  يرگید  ياج  ار  هدشن  هدروآرب 

یتخـس و درذـگب ، ناسنا  رـس  زا  هدـشن -  هدروآرب  تجاح  کی  ضوع  رد  تسا -  نکمم  هک  ییاهالب  اه و  ءوس  نیرت  مهم  زا  یکی 
« ندرمن ریخ  هب  تبقاع   » نآ دریگب و  ار  یمدآ  نابیرگ  يویند  تایح  تاظحل  نیرخآ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  يرجـض  يراتفرگ و 

لد هـک  يا  هماـگنه  رد  هـک  ارچ  .دـنک  ییاـمندوخ  گرم  ماـگنه  رد  دــناوت  یم  تراـیز  زا  اـم  هرهب ي  نـیرترب  نیرتـشیب و  تـسا . 
هّمئا شـشخب  دـنمزاین  يّدام  روما  رد  ام  .میتسه  شیوخ  راوگرزب  هّمئا ي  هّجوت  هب  رت  جاتحم  مینک ، یم  يرپس  ار  اه  هیناـث  نیرترازآ 

ماگنه يویند ، تاجاح  رد  ناشیا  تاـیانع  يریگتـسد و  هب  ناـمجایتحا  نیرتـالاب  زاـین و  نیرتشیب  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـّما  میتسه ،
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  گرم 

(. هِردَـص یِلا  ِهِدَِـیب  يوهَأ  َو   ) انُهه ُهُسفَن  تَغََلب  اذِإ  ِهتَفِرعَم  یلِإ  مُکُدَـحَأ  ُنوکَی  ام  ُجَوحَأ  ًهَّیلِهاج َو  ًهَتیم  َتام  ُهَمامِإ  ُفِرعَی  َتام ال  نَم 
(1)

هک تسا  یماگنه  رد  ماما ، تفرعم  هب  امش  زا  یکی  زاین  نیرتشیب  تسا و  هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  ماما  دریمب و  هک  ره 
(. دندومن هراشا  ناش  هنیس  هب  كرابم  تسد  اب  لاح  نامه  رد   ) دسر یم  اجنیا  هب  شناج 

.9 يارب ار  نآ  هکلب  دنهدب ، ایند  رد  هک  نیا  هن  ار  اعد  خساپ  زین  یهاگ  ( 2-2
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ياهاعد ای  میا  هدـیدن  ار  دوخ  بولطم  يویند  رثا  اه  نآ  رد  هک  ییاـهترایز  يازا  هب  تسا  نکمم  .دـنزاس  یم  هریخذ  ور  شیپ  عقاوم 
دنریگب و ار  نامتسد  ترخآ ، رد  گرم و  زا  سپ  راوشد  تاعاس  تخس و  تاظحل  رد  میا ، هتفاین  باجتسم  ًارهاظ  اه  نآ  رد  ار  دوخ 

.دنا هدومن  یمیظع  فطل  تروص  نیا  رد  هک  دنسرب  نامداد  هب 

.دشاب هتشاد  یئوس  همزال ي  ام ، نتساوخ  تجاح  رثا  رد  هتساوخ  ِندروآرب  تسا  نکمم 

هتـساوخ ي ندروآ  تسدـب  تاعبت  ای  مزاول  هب  هّجوت  نودـب  میناد ، یمن  ار  تاقافّتا  لئاسم و  نایم  هطبار ي  ام  هک  اجنآ  زا  هاگ  ( 2-3
هتـشاد یمیقتـسم  دـصق  ای  مینادـب  هک  نآ  نودـب  تسا  نکمم  هاگ  .مینک  یم  هوکـش  نآ  نتفاین  زا  میزرو و  یم  رارـصا  نآ  رب  دوخ ،

 - نداتفا هانگ  هب  مثا - » بالجتسا   » ای ماحرا -  اب  طابترا  عطق  محر - » هعیطق   » نآ همزال ي  هک  میهاوخب  ار  يزیچ  دنوادخ  زا  میشاب ،
یبایتسد  ) اعد لوصحم  ِتلـصخ  هس  زا  یکی  هب  یبایتسد  روکذم  تیاور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  نآ  لاح  .دـشاب 

نآ یکی  دنتـسناد : طرـش  ود  هب  طونم  ار  اعد ) ضوع  رد  ییالب  ندش  هدنادرگ  ای  ترخآ  يارب  اعد  ندش  هریخذ  ای  دوصقم  هب  عیرس 
؟ میناد یم  هچ  ام  .ددرگن  هانگ  بجوم  تساوخرد ، نآ  هب  ندیـسر  هک  نیا  رگید  دـشاب و  هتـشادن  یپ  رد  ار  یمحر  عطق  اعد  نآ  هک 
میوش و راچد  ینیبدوخ  ّربکت و  هب  دوش  ثعاب  رت ، نوزفا  لام  يّدام و  تاناکما  هب  یباـیتسد  ًـالثم  ناـمتجاح و  ندـش  هدروآرب  دـیاش 

هتـشاد هطبار  دنتـسه -  ام  زا  رت  نییاپ  يّداـم  رظن  زا  هک  دوخ -  ناـشیوخ  اـب  هک  مینادـب  نآ  زا  رتـالاب  ار  دوخ  هاـگیاج  رگید  تقونآ 
دـنمزاین و ناکیدزن  هب  یگدیـسر  رکف  رگید  هک  دـنک  تسمرـس  لـفاغ و  ار  اـم  ردـق  نآ  لاـنم ، لاـم و  دـیاش  میناد ؟ یم  هچ  .میـشاب 

لماک روط  هب  ار  محر  هلص ي  میسرب و  دوخ  ناشیوخ  هب  میراد  هفیظو  هک  دیاین  نامدای  ًالصا  دنکن و  مه  روطخ  نامنهذ  هب  دنموربآ 
ییادگ زا  ینغتـسم  ار  دوخ  رگید  دیاش  دنک ، لفاغ  دـنوادخ  تدابع  زا  ار  ام  لوپ ، دـیاش  میناد ؟ یم  هچ  .مییامن  ارجا  نانآ  دروم  رد 

هب رس  میبایب و  یهلا  هاگراب  رد 
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دسانـش و یم  ار  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  دـناد و  یم  ار  اه  نیا  همه ي  لاعتم  يادـخ  اّما  .میوش  يرج  دوخ  يالوم  رب  میراد و  رب  ناـیغط 
یم ار  اـم  ریخ  هک  نآ  رطاـخ  هب  دـنک ، یمن  ناـمیاطع  تراـیز  رثا  رد  ار  نآ  میرادـن ؛ ار  رت  نوزفا  قزر  ّتیفرظ  دـیاش  هـک  دـناد  یم 

.دهاوخ

عنام نادقف  یضتقم و  دوجو  طرش  هب  دراد ، ار  راثآ  ّبترت  تاجاح و  ندروآرب  ّتینأش  ترایز 

کی ناونع  هب  ترایز  رگید ، ریبعت  هب  .دزیخ  یم  رب  ترایز  زا  هک  تسا  یتّیـصاخ  بولطم ، هب  یبایتسد  تجاح و  ندـش  هدروآرب  - 3
ار تکرب  نیا  دـسرب و  وا  تسدـب  ناسنا  ياه  هتـساوخ  دوش  ثعاب  نآ  هب  نتخادرپ  هک  دراد  ار  ّتینأش  نیا  دنمـشزرا ، يداـبع  لـمع 

يرما عناوم  نادقف  طیارـش و  دوجو  تکرب ، نآ  قّقحت  نأش و  نیا  نتفای  ّتیلعف  يارب  اّما  .دشاب  هتـشاد  یپ  رد  ار  وا  زاین  عفر  هک  دراد 
ایآ اّما  دناسرب ؛ تسه -  هک  هچ  ره  نامبولطم -  هب  ار  ام  ای  دـنک  دایز  ار  ام  يزور  هک  دراد  ار  تکرب  رثا و  نیا  ترایز  .تسا  رورض 
روط هب  میبای ؟ تسد  هتساوخ  نآ  هب  هک  دهد  یم  ار  هزاجا  نیا  ام  طیارش  هک  نآ  ای  هدشن  هداد  رارق  ریخ  نیا  رس  رب  یعنام  ام  يوس  زا 
يارب دوخ  تسد  هب  دوخ  اـه ، نآ  هب  قیقد  هّجوت  نودـب  میـشاب و  هدرکن  زارحا  دـنترایز ، یلوـبق  همزـال ي  هک  ار  یطیارـش  رگا  لاـثم 
ضیف تسا و  هداد  رارق  ترایز  رد  ار  هاوخلد  رثا  لاعتم ، يادخ  .مینادب  دوخ  ندرگ  رب  ار  ریصقت  دیاب  میـشارتب ، عنام  نامترایز  یلوبق 

نآ نامطیارـش  ایآ  وس  رگید  زا  میا ؟ هدرکن  دـس  ار  رثا  نآ  ریثأت  ضیف و  نآ  هضافا ي  هار  ام  ایآ  اّما  هدومن ، ّبترتم  نآ  رب  ار  بولطم 
لبق تمسق  رد  هک  یطیارـش  دماجنین ؟ لاعتم  دنوادخ  تیـصعم  راگدرورپ و  ینامرفان  هب  ام  رد  یهلا  ياطع  تفایرد  هک  تسه  هنوگ 

يراکهانگ و هب  ار  ام  صاخ ، ضیف  کی  هب  نامیبایتسد  هک  مولعم  اجک  زا  .داد  رارق  رظن  دروم  اـجنیا  رد  ناوت  یم  ار  میدـش  روآداـی 
ياضق ّتینأش  دنشابن ، رگا  هک  دنتسه  یطیارـش  هلمج ي  زا  اه  نیا  دوشن ؟ نامماحرا  اب  ام  هطبار ي  عطق  ثعاب  ای  دناشکن  یهایـسور 

زگره ترایز ، راثآ  رگنایب  تایاور  سپ  .دسر  یمن  ّتیلعف  هلحرم ي  هب  ام  دروم  رد  صاخ  تجاح  نآ 
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اب دیاب  ار  فیرش  تایاور  نیا  یمامت  هکلب  دنهد ؛ تراشب  شا  هتساوخ  هب  ار  يا  هبترم  طیارش و  ره  رد  درف  ره  یبایتسد  دنهاوخ  یمن 
تاکرب راثآ و  هب  نتفای  تسد  مزال  طرش  ترایز ، سپ  .تسیرگن  عناوم » نادقف  طیارش و  ندوب  دوجوم   » ّمهم دیق  نداد  رارق  رظن  ّدم 

هک هاگ  ددرگ و  نکمم  دوصقم  لوصح  ات  دـشاب ، مهارف  زین  يرگید  طیارـش  ترایز ، رانک  رد  دـیاب  ینعی  .یفاک  طرـش  هن  تسا  نآ 
.دنزاس یم  ناممورحم  شهاوخ  نآ  اب  ههجاوم  زا  دنهد و  یمن  ام  هب  ار  میهاوخ  یم  هچ  نآ  تسه ، عناوم  نآ  تسین و  طیارش  نیا 

.دوب دیما  ان  ناوت  یمن  ییاعد  چیه  تباجا  زا 

انتعا تیانع و  نتفرگ و  لیوحت  هنوگره  يانعم  هب  تباجا »  » .دهد یم  شسرپ  نیا  هب  رگید  یخساپ  اعد » تباجا   » يانعم هب  هّجوت  ( 4)
ناوارف قرف  تجاح ، ياطعا  اب  هتکن  نیا  اّما  دوش ، یمن  مگ  هبترم  دنلب  ِدـنوادخ  شیپ  ییاعد  چـیه  .دـشاب  یم  لاعتم  يادـخ  هّجوت  و 
بولطم هتساوخ ي  نامه  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  ًاموزل  نیا  اما  دراد ، هّجوت  وا  هب  دنک و  یم  رظن  رئاز  یعاد و  هب  لاعتم  يادخ  .دراد 

اّما .تسا  گرزب  یهانگ  دوخ  یهلا ، تیانع  تمحر و  زا  سأی  دوب و  دیماان  ناوت  یمن  ییاعد  چیه  تباجا  زا  .درک  دهاوخ  اطع  ار  وا 
هودنا يدب و  ای  دنوادخ  نآ ، ضوع  رد  دوشن و  اطع  ناسنا  هب  ددرگ  یم  حرطم  اعد  نمض  رد  یشهاوخ  یلاؤس و  یتقو  تسا  نکمم 
يارب ار  اعد  نآ ، ياج  هب  اّما  دـنکن ؛ ّبترتم  وا  ياعد  رب  ار  يویند  يرثا  رثکاّدـح  اـی  دـنادرگ و  رود  وا  زا  ار  یلکـشم  يراـتفرگ و  و 

دیاش دـناد  یمن  نوچ  تسا ؛ راگدرورپ  تباجا  زا  مورحم  یّلک  هب  هک  دـنک  اـعدا  دـناوت  یمن  یـسک  سپ  .دـیامن  هریخذ  درف  ترخآ 
هدـش هتخودـنا  وا  ترخآ  يارب  ای  هتـشاد  یتخـس » ءوس و  عفر   » رد يویند  يرثا  هتفاین ، تسد  نآ  هب  هدرک و  بلط  هک  ار  يا  هتـساوخ 

: دونش ناج  شوگ  هب  دیاب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نخس  نیا  يراب  .تسا 
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.ََهباجِإلا (1) ِمَرُحی  َمل  ءاعُّدلا  َیِطعُأ  نَم 

.ددرگ یمن  مورحم  تباجا  زا  دوش ، هداد  اعد  قیفوت ]  ] هک ره  هب 

.دراد ّتیعوضوم  تاجاح ، ندشن  ای  ندش  هدروآرب  زا  رظن  عطق  دوخ و  يدوخ  هب  ترایز 

هب ناشیا  هب  کّسمت  اب  میـسرب و  ناشروضح  هب  دنه  یم د  نذا  ام  هب  هّمئا  هک  نیا  سفن  میـشاب ، هاگآ  دیاب  اه  نیا  همه ي  زا  هتـشذگ 
نینچ زین  وا  ترایز  دراد ، مه  اب  ار  ّتیعوضوم  ّتیقیرط و  ماما ، تفرعم  هک  هنوگناـمه  .تسا  شزرا  اـب  میباـی ، بّرقت  لاـعتم  يادـخ 

تسا و یتـمیق  دوـخ  يدوـخ  هب  مییاـمن ، تساوـخرد  وا  زا  مینک و  لّـسوت  وا  هب  دـنهد  تصخر  هک  نـیا  ماـما و  دزن  روـضح  .تـسا 
نیا تفرعم ، اب  رئاز  .ددرگن  نامریگتـسد  يزیچ  ًارهاـظ  هاوخ  دوشب و  نامبیـصن  فّرـشت  نیا  زا  يّداـم  هرهب ي  هاوخ  دراد  ّتیعوضوم 
اذل .هدش  هتسناد  ادخ  هب  هّجوت  ناشیا  هب  هّجوت  دنا و  هدش  هداد  رارق  اهناسنا  نایم  رد  ادخ  يایلوا  هک  درمش  یم  تمینغ  ار  یهلا  فطل 

عّقوت يرئاز  نینچنیا  .تسا  رازگرکش  دنک ، یم  ادیپ  يزارفرس  تفارش و  اه  نآ  تکرب  هب  دبای و  یم  ار  هّمئا  ترایز  قیفوت  هک  نیمه 
هچ هک  دیآ  یم  شدای  دناد ، یم  شیالوم  هب  راکهدب  هشیمه  يا  هدنب  ار  ادخ  وا  .تسین  وا  رد  يراکبلط  هّیحور ي  درادن و  دروم  یب 

رورم ار  شیاهینامرفان  یصاعم و  رگید  يوس  زا  .دشاب  هتشاد  اه  نآ  تفایرد  رد  یقاقحتـسا  هک  نیا  نودب  هدش ، شّقح  رد  ییاهفطل 
 - شیویند ياهزاین  ندـشن  هدروآرب  رطاخ  هب  شنارورـس -  هب  دـهدن  هزاـجا  دوخ  هب  دـیامن و  سح  ریز  هب  رـس  ار  دوخ  اـت  دـنک  یم 

.دوش ضرتعم 

ترایز ماگنه  رد  کئالم  تعیاشم  لابقتس و 

: دنیامرف یم  دنور  یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ترایز  هب  هک  یناسک  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.5 ...ٍرِّبَکَتُم ٍرِّبَجَتُم َو ال  َریَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراع  َنینِمؤُملاِریمَأ  َربَق  َراز  نَم 
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...ِِهلِزنَم (1) یلِإ  هوعَّیَش  َفَرَصنا  اذِإَف  ُهِکئالَملا  ُهتَلَبقَتسا  َو 

...دـنک تراـیز  تسوا  ّقـح  هب  فراـع  هک  یلاـح  رد  ار  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ینیب -  گرزب  دوـخ  ّربـکت و  نودـب  سک -  ره 
 . ...دننک یم  هقردب  شلزنم  يوس  هب  ار  وا  ددرگزاب ، ترایز  زا  یتقو  دنیآ و  یم  وا  لابقتسا  هب  ناگتشرف 

ّربکتم ّربجتم و  يانعم 

رفن کی  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیمه  .ددرگ  زاب  ام  یبلق  روطخ  کـی  هب  یّتح  دـناوت  یم  تیاور ، نیا  رد  ّربجتم »  » و ّربکتم »  » زا روظنم 
.تسا ّربکتم  ردـق  ناـمه  دـشاب ، ینیبرترب » دوخ   » راـچد یمدآ  هک  يا  هبترم  ره  رد  اذـل  .تسوا  ّربکت  هناـشن ي  دـنادب ، رتـالاب  رترب و 

ّتیحالـص و رهاـظ ، هب  دـنچ  ره  ار -  نارگید  اـت  درگنب ، دوخ  ياـهیگدولآ  هب  دور و  ورف  شیوـخ  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تلیـضف 
نینچ .دـسرب  عضاوت  هب  ًابلق  نورد  زا  دسانـشب و  دوخ  زا  رترب  ناشلیاضف  ریاـس  رطاـخ  هب  دنـشاب -  هتـشاد  وا  هب  تبـسن  يرتمک  شناد 

یم رارق  کئالم  لابقتـسا  دروم  دور ، یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  هب  عضاوت  یگداـتفا و  ِیندوتـس  هّیحور ي  اـب  هک  ینمؤم 
ناگتشرف مه  زاب  تفای  نایاپ  شترایز  یتقو  دیاشگ و  یم  رپ  شترضح  حیرـض  ناویا و  يدنمهوکـش  رد  اه  نآ  لاب  رد  لاب  دریگ و 

.دننک یم  شا  هناشاک  یهار  تمالس ، رورس و  اب  ار  وا  دنیآ و  یم  وا  هقردب ي  تعیاشم و  يارب 

ترایز ماگنه  رد  ناشراّوُز  هب  نیموصعم  تیانع 

همطاف ترضح  هکلب  دنریگ (2) ، یم  رارق  کئالم  هقردب ي  لابقتـسا و  ِدروم  اهنت  هن  مه ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لوبق  دروم  راّوز 
رضاح 2) ناشیا  دزن  مالّسلا ، اهیلع 
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 . ...دنیامن یم  شا  هقردب  هک  نآ  رگم  ددرگ  یمن  زاب  وا  دزن  زا  دننک و  یم  شلابقتسا  هک  نآ  رگم  دیآ  یمن  وا  ربق ]  ] دزن یـسک  سپ 

ح 2) باب 77 ، تاراّیزلا ، لماک  )
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: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننک  یم  رافغتسا  ناشیارب  دنوش و  یم 

(1  ) .مَُهبونُذ مَُهل  ُرِفغَتسَتَف  ِنیَسُحلا  اِهنبا  ِربَق  ِراّوُِزل  ُرُضحَت  ٍدَّمَُحم  َتِنب  َهَمِطاف  َّنِإ 

يارب دوش و  یم  رضاح  مالّسلا ، هیلع  نیسح  شرسپ ، ربق  راّوز  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تخد  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
.دنک یم  رافغتسا  اه  نآ  ناهانگ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  راّوز  هب  یمطاف  تیانع 

یم رظن  ناشراّوز  هب  ناشیا  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  .دوش  یم  فوطعم  ناشراّوز ، هب  زین  ءادهّـشلادّیس  دوخ  يوس  زا  تیاـنع  نیا 
.دنسانش یم  مان  هب  ار  اه  نآ  دنیامرف و 

ناشراّوز هب  مالّسلا  هیلع  هللادبعابا  تیانع  رظن 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

مِِهتاجَرَدـِب َو مِِهئاـبآ َو  ِءامـسَأ  مِِهئامـسَِأب َو  مِِـهب َو  ُفَرعَأ  َوُـه  ِهِراّوُز و  یلِإ  ُرُظنَی  هِّبَر ...  َدـنِع  مالّـسلا  اـمهیلع  یٍّلَع  َنـب  َنیَـسُحلا  َّنِّإ 
(2  ) .اُورِفغَتسَی نَا  ُهَءابآ  ُلَأسَی  َُهل َو  ُرِفغَتسَیَف  ِهیکبَی  نَم  يرََیل  ّهنِإ  هِِدلَِوب َو  مُکِدَحَأ  نِم  َّلَجَوَّزَع  ِهللاَدنِع  مِِهَتلِزنَم 

ناـشیاهمان و اـه و  نآ  هب  دـنک و  یم  رظن  دوخ  راّوز  کـت ] کـت   ] هب شراـگدرورپ ...  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یتسرد  هب 
نآ دـنیب  یم  ًانیقی  ناتدـنزرف و  هب  امـش  زا  کیره  زا  تسا  رتانـشآ  لجوّزع  يادـخ  دزن  ناشهاگیاج  تاجرد و  ناشناردـپ و  ياهمان 

.دننک رافغتسا  وا ] يارب   ] هک دهاوخ  یم  دوخ  ناردپ  زا  دنک و  یم  رافغتسا  شیارب  سپ  دیرگ ، یم  وا  رب  هک  ار  سک 

ترایز رثا  رد  گرم  تارکس  ندش  ناسآ 

نیسپاو ِمد  ّتیساّسح 

یم زجاع  نآ  نایب  زا  یمدآ  فیصوت  هک  تسا  راوشد  ردق  نآ  درذگ و  یم  ناسنا  رب  يراب  تّقـشم  رایـسب  قیاقد  گرم ، تاظحل  رد 
نیا رد  .دنام 

74 ص :
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زا .تسا  مکاح  يزیگنا  لالم  راوشد و  طیارـش  رـضتحم ، درف  رب  تسا -  ترخآ  هاگلزنم  نیتسخن  ایند و  لزنم  نیرخآ  هک  رخآ -  مد 
هتشرف ي اب  ههجاوم  ساره  لوه و  رگید ، يوس  زا  دهد و  یم  رازآ  ار  وا  نادنزرف ، هداوناخ و  زا  نتفرگ  هلـصاف  هودنا  مغ و  وس  کی 

اهتـصرف نداد  تسد  زا  ترـسح  اهجنر ، نیا  رانک  رد  دـهد و  قفو  ار  دوخ  دـیدج  ياضف  نیا  اـب  هنوگچ  دـناد  یمن  دراد و  ار  گرم 
يا هژیو  يرایـشهان »  » موهفم هب   (1) هرکـس »  » .تسا هَرمَغ »  » عمج تارمغ »  » »و هَرکَـس  » عمج تارکـس »  » ریبعت .دشارخ  یم  ار  وا  ناج 

اب ههجاوم  رثا  رد  هک  یجنر  یتخـس و  يراوشد و  ّتلع  هب  تیعقوم  نیا  رد  .دوش  یم  راچد  نادـب  ناسنا  گرم ، ماـگنه  رد  هک  تسا 
نونجم ناسنا  هّتبلا  .دهد  یم  تسد  یجیگ  یگنم و  تلاح  رـضتحم  درف  هب  انعم  کی  هب  دریگ ، یم  ار  ناسنا  نابیرگ  دیدج  تیّعـضو 

زین  (2) هرمغ »  » .دـشاب هدـش  تسم  هک  ییوگ  ددرگ ؛ یم  جراخ  يّداع  تلاـح  زا  اـّما  دـهد  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  دوش و  یمن 
قرغ دـیدج ، ياضف  رد  عقاو  رد  تسا  خزرب  ملاع  هب  لاقتنا  لاح  رد  ناـسنا  یتقو  .دـناسر  یم  ار  ندرک » قرغ   » و ندـناشوپ »  » موهفم

دنتـسین مه  فیـصوت  لباق  هّتبلا  ّتیعقوم  ود  نیا  .دریگ  یم  رب  رد  ار  وا  ناج  ياپارـس  يراوشد  انـشآ و  ان  دیدج و  ّوج  رد  دوش و  یم 
ناگدنب فیصوت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هکنانچ  دنک ، یم  ناشتفایرد  یبوخ  هب  هک  تساه  نآ  نادجو  اب  سک  ره  لب 

: دنیامرف یم  ایند 

مِهیَلَع تَعَمَتِجا  مهب  َلََزن  ام  ٍفوصُوم  ُریَغَف  َنودَـعوی  اوناک  ام  یلع  َهرِخآلا  َنِم  اُومِدَـق  َنونَمأَی َو  اوناک  ام  اینُّدـلا  ِقاِرف  نِم  مُهَءاـج  َو  ...
(9 اَهل تَرَتَفَف  ِتوَفلا  ُهِرسَح  ِتوَملا َو  ُهِرکَس 

75 ص :

ص 372) ج 4 ، رکس ،»  » هّدام ي برعلا  ناسل   ) وحّصلا ضیقن  رکّسلا : - 1
هّداـم ي برعلا ، ناـسل  « ) هاّـطغ ـالع و  هرمتغا : ًارمغ و  ُهرُمغی  ءاـملا ، ُهرَمَغ  «، » هیّطَُغی هلخد و  نَم  ُرُمغی  يأ  «، » ریثـکلا ءاـملا  رمَغ : - » 2

ص 29) ج 5 ، رمغ ،» »
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.مُُهناولَأ (1) اَهل  تَرَّیَغَت  مُُهفارطَا َو 

، دندوب هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  یترخآ  هب  دـمآ و  ناشغارـس  هب  دنتـسناد ، یم  ناما  رد  ار  دوخ  نآ ، زا  هک  گرم )  ) ایند قارف  و  ... 
تسد و سپ  .تفرگ  ارف  ار  اه  نآ  نتفر ، تسد  زا  ترـسح  گرم و  تّدـش  .دـیاین  فصو  رد  دـمآ ، ناشرـس  رب  هچ  نآ  .دـندمآرد 

.دش نوگرگد  رطاخ  نادب  ناشگنر  تشگ و  تسس  ناشیاپ 

توم تارمغ  تارکس و  يانعم 

ریذپان فیصوت  یتخس  گرم : یتخس 

رگنایب دوخ  دیاین -  فصو  هب  دمآ  ناشرـس  رب  هچ  نآ  مهب - » لزن  ام  فوصوم  ریغف   » دنا هدومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  نانمؤملاریما  ریبعت 
زا ترسح  گرم و  تارکـس  یتقو  دنا  هدومرف  ترـضح  رگید  ریبعت  هب  .دور  یم  رـضتحم  ناسنا  رب  هک  تسا  یتلاح  تمظع  تّدش و 

دشارخ یم  ار  شناج  رجـض  جنر و  ناسنآ  دنک و  یم  هبرجت  ار  يراب  تّقـشم  تاظحل  ردق  نآ  دریگ ، یم  رب  رد  ار  درف  اهنتفر  تسد 
.دنک سکعنم  ار  بلطم  تقیقح  هک  تسا  نآ  زا  رت  گنت  ظفل  مه  زاب  مییوگب ، ار  نآ  فیصوت  ردق  ره  هک 

.تسا گرم  هظحل ي  ناسنا ، تاظحل  نیرت  كانتشحو  نیرتراوشد و 

یم راکـشآ  ار  فقوم  نیا  ّتیّمها  هک  دراد  دوجو  يراوشد  نیا  رب  يزیگنارب  لّمأت  ناوارف و  دـیکأت  زین  تیب  لـها  رگید  ِتاـیاور  رد 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  لاثم ، ناونع  هب  .دنک 

.ٍتاعاس ُثالَث  َمَدآ  ِنبا  ِتاعاس  ُّدَشَأ 

.تسا نامز  هس  ناسنا  تاظحل  نیرت  تخس 

: دنیامرف یم  هس  نیا  زا  یکی  نایب  رد  و 

.ِتوَملا (2) َکَلَم  اهیف  ُِنیاُعی  یتَّلا  ُهَعاّسلا 

.دنیب یم  ار  گرم  هتشرف ي  ناسنا  هک  ینامز 

نیا زا  ناشیا  دید : ناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یثیدح  رد  هدمآ -  ثیدـح  نیا  رد  هک  ار -  نیرت ) تخـس  « ) دـشا  » ریبعت هیبش 
.9 شحوأ  » هب تیعقوم 

76 ص :

هبطخ ي 109. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 119. ج 1 ، لاصخلا ، - 2
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راب تّقشم  ماقم  نیا  رد  اّما  .دننک  یم  دای  دریگ -  یم  رارق  نآ  رد  قولخم  هک  یتّیعقوم  نیرت  كانتـشهد   - (1) قلخلا » اذه  نوکی  ام 
ّتیّمها و هب  هّجوت  اب  نیارباـنب  .دـنک  شـصالخ  بارطـضا  تشحو و  زا  .دریگب و  ار  وا  تسد  دـناوت  یم  ناـسنا ، ِلوبقم  ِتراـیز  زین ،
زاـسراک و دـناوت  یم  ردـقچ  تداـبع  نیا  هک  تسناد  درب و  یپ  تراـیز  تلزنم  ردـق و  هب  رتـشیب  ناوت  یم  تاـظحل ، نیا  ّتیـساّسح 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  هللادبع  ابا  راّوز  ِنداد  ناج  ِلیهست  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  شخبرمث 

.ِنیَسُحلا (2) ِربَق  َهَرایز  ِرثُکیلَف  ّعَلَّطُملا  ُلوَه  ِتوَملا َو  ُهَرکَس  ِهیَلَع  َنَّوَُهت  ...نَأ  ُهَّرَس  نَم 

.دنک ناوارف  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  ددرگ  هداس  وا  يارب  تمایق  ساره  گرم و  ياه  يراوشد  دهاوخ  یم  هک  ره 

حور ضبق  ماگنه  رد  روزم  يریگتسد 

عّلطم لوه  يانعم 

تمایق زور  رد  یفقوم  هب  هراشا  ای  هک  تسا  ییاروام  یعـضوم  زا  عـالّطا  ناـکم  موهفم  هب  عَلَّطُم »  » سرت و ساره و  ياـنعم  هب  لوه » »
هب فِرـشُم  گرم  زا  سپ  هک  ییارواـم  قیاـقح  زا  عـالّطا  لاـبند  هب  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  هدرم  ِدرف  هک  تسا  یـسرت  رگناـیب  اـی  دراد و 

رطاخ هب  وا  رد  هک  ار  یفوخ  هکلب  دـشخب ، یم  ییاهر  نداد ، ناج  ياه  یتخـس  زا  ار  ناسنا  ترایز ، اهنت  هن  يور ، ره  هب  .تسوا (3) 
نیا نیمأت  رد  هدننک  نییعت  یلماع  ناونع  هب  ترایز ، ترثک  هب  اجنیا  رد  هّتبلا  هک  دنک ؛ یم  عفر  هدمآ  دیدپ  دـیدج ، یملاع  اب  ههجاوم 

(4 .تسا هدش  هراشا  فده 

77 ص :

ص 107. ج 1 ، لاصخلا ، - 1
ح 1. باب 60 ، تارایّزلا ، لماک  - 2

َنِم ِعالطإلا  ُعلّطُملا  : » يرزجلا لاق  دـنیامرف : یم  علّطملا » لوه   » حیـضوت رد  تایاور ، زا  یکی  نایب  رد  یـسلجم  هماـّلع ي  موحرم  - 3
َبیقع ِهَرِخـآلا  ِرمأ  نِم  ِهیَلَع  ُفِرـُشی  اـم  وأ  هَماـیقلا  َموَی  ِفـِقوَملا  يَأ  عَـلّطُملا » لوـه  نِم  ُتیَدَـتفَال  : » ثیدـحلا ُهنِم  یلاـعلا َو  ِعِـضوَملا 

ص 244) ج 6 ، راونالاراحب ، « ) ...ِتوملا
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ترایز رثا  رد  ناهانگ  شیاشخب 

دنک و یـشوپ  مشچ  اه  نآ  زا  دیاشخبب ، ار  رئاز  نیـشیپ  ناهانگ  لاعتم ، دنوادخ  هک  دشاب  نیا  دناوت  یم  ترایز ، ّمهم  تارثا  زا  یکی 
: دنیامرف یم  دوخ  ترایز  باوث  دروم  رد  مالّسلا ، هیلع  اضر  ماما  .دشخب  تاجن  مّنهج  زا  ار  رئاز 

.َرَّخَأَت (1) ام  ِِهبنَذ َو  نِم  َمَّدَقَت  ام  َُهل  ُهللا  َرَفَغ  یّقَِحب  ًافِراع  ینَراز  نَمَف  ًامولظَم  ِّمَّسلَاب  ُلَتقُأَس  ّینِإ 

ام  » ناهانگ شیارب  دنوادخ ، دشاب ، یم  مّقح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دنک  مترایز  هک  ره  سپ  دش ، مهاوخ  هتشک  مس  اب  هنامولظم  نم 
.دیاشخب یم  ار  وا  رّخأت » ام  مّدقت و 

اه نآ  شیاشخب  و  رّخأت » ام  مّدقت و  ام   » ناهانگ يانعم 

: دومن حرطم  ناوت  یم  لامتحا  ود  رّخأت » ام  مّدقت و  ام   » ناهانگ يانعم  هرابرد ي 

لاعتم يادـخ  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب ، هتـشاد  انعم  درف ، هتـشذگ ي  هب  تبـسن  ود  ره  ینامز ، رّخأت  مّدـقت و  هک  تسا  نیا  لّوا  لاـمتحا 
دهاوخ لاح  هب  کیدزن  هتشذگ  يانعم  هب  رّخأت » ام  ، » لامتحا نیاربانب  .دیاشخبب  ار  درف  کیدزن  هتشذگ ي  رود و  هتشذگ ي  ناهانگ 

.دیاشخب یم  ار  ناسنا  نامز  نآ  هب  طوبرم  ناهانگ  لاعتم  يادخ  هک  دوب 

حرطم جح  باوث  عوضوم  رد  هک  رگید -  تایاور  یخرب  يدنب  عمج  رظن و  اب  ناوت  یم  ار  فیرش  ترابع  يانعم  رد  مود  لامتحا  اّما 
رترب کی  ره  هک  تسا  هدش  نایب  ناراذگ  هرمع  نایجاح و  يارب  رجا  زا  هجرد  هس  مالسا ، مّرکم  لوسر  زا  یخرب  رد  .تفایرد  هدش - 

: دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  يرگید  زا 

ِهبنَذ َو1. نِم  َمَّدَقَت  ام  َهل  َرِفُغ  ٌلُجَر  ًابیصن  مُُهلَضفَأَف  ٌهَثالَث  ُّجَحلَأ 

78 ص :

ص 261. ج 2 ، اضّرلا ، رابخا  نویع  - 1
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ِهیلَی يذلا  اّمَأ  ِهِرُمُع َو  نِم  َیَِقب  امیف  َلَمَعلا  ُِفنأَتـسَی  ِهبنَذ َو  نِم  َمَّدَقَت  ام  َهل  َرِفُغ  ٌلُجَرَف  ِهیلَی  يّذلا  اَّمَأ  ِراّنلا َو  َباذَـع  ُهللا  ُهاقَو  َرَّخَأَت َو  ام 
.ِهلام (1) ِهلهَأ َو  یف  َظِفُح  ٌلُجَرَف 

دوش یم  هدوشخب  شّرخأت  ام  مّدقت و  ام  ناهانگ  هک  تسا  یسک  هرهب  رظن  زا  اه  نآ  نیرترب  دنهورگ : هس  رب  جح  باوث ] رد  نایجاح  ]
شا هتشذگ  ناهانگ  هک  تسا  یسک  دعب ) هجرد ي  رد   ) دیآ یم  نیا  زا  سپ  هک  نآ  دراد و  یم  شهاگن  مّنهج  باذع  زا  دنوادخ  و 
یسک دعب ) هجرد  رد   ) دیآ یم  نیا  زا  سپ  هک  نآ  دریگ و  یم  رـس  زا  ار  لمع  تسا  یقاب  شرمع  زا  هچ  نآ  رد  دوش و  یم  هدوشخب 

.دوش یم  ظفح  شلام  هداوناخ و  هک  تسا 

خزود شتآ  رد  دولخ  زا  تاجن  رّخأت و  ام  مّدقت و  ام  ناهانگ  یگدوشخب  جح : زا  اه  تفایرد  نیرتالاب 

: دنا هدش  فیرعت  هنوگ  نیا  هورگ  هس  نیا  هدش ، لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  يرگید  تیاور  رد 

یف ُهُظَفحَی  ٌفنِـص  ُهُّمُأ َو  ُهتَدلَو  ٍموی  ِهَئیَهَک  ِِهبونُذ  نِم  ُجُرخَی  ٌفنِـص  ِراّنلا َو  َنِم  َنوقَتُعی  ٌفنِـص  ٍفانـصَأ : ِهثالَث  یلع  َنورُدصَی  ُّجاحلَأ 
.ُّجاحلا (2) َهب  ُعِجرَی  ام  یندَأ  َِکلذَف  ِهلام  ِهلهَأ َو 

تروص هب  دـنوش ؛ یم  جراخ  ناشناهانگ  زا  یهورگ  دـنبای و  یم  تاجن  مّنهج  زا  یهورگ  دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  هس  رب  ناـیجاح 
هبتر ي  ] نیا سپ  دـنک  یم  ظفح  ار  ناشلام  هداوناـخ و  دـنوادخ ]  ] هک دنتـسه  یهورگ  تسا و  هداز  ار  اـه  نآ  ناـشردام  هک  يزور 

.ددرگ یم  زاب  نآ  اب  یجاح  هک  تسا  رجا ] زا   ] يزیچ نیرت  نییاپ  موس ]

زا ناشیارب  ار  ودنیا  دنک و  یم  تظافح  ار  ناش  هداوناخ  لام و  دنوادخ  هک  دنتـسه  اراد  یهورگ  ار  باوث  رجا و  هبتر ي  نیرت  نییاپ 
.ناهانگ هک  تسا  یناسک  يارب  زا  نیا ، زا  رتالاب  هجرد ي  .دراد  یم  هاگن  دنزگ 

79 ص :

.لاصخ زا  لقن  هب  ص 7 ، راونالاراحب ج 99 ، - 1
ص 118. ج 11 ، هیعیشلا ، لیاسو  - 2
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 - هزیکاپ كاپ و  دـنا و  هتفای  دـّلوت  ردام  زا  هزات  راگنا  هک  دـنوش  یم  يا  هنوگ  هب  نانیا  .دریگ  یم  رارق  شـشخب  دروم  ناـش  هتـشذگ 
« رّخأت ام  مّدقت و  ام   » ناهانگ لّوا  هورگ  دروم  رد  اّما  .دننک  یم  عورـش  رفـص  زا  ار  حلاص  لمع  دشاب -  ناشدلوت  لوا  زور  هک  ییوگ 

جح زا  سپ  هک  یتیانج  یهانگ و  ره  هتـشذگ ، ناهانگ  شیاشخب  رب  هوالع  هک  تسین  اـنعم  نادـب  هّتبلا  نیا  .ددرگ  یم  هدوشخب  ناـش 
هبتر ي هسیاقم ي  ساسارب  هکلب -  دوش ؛ یم  هداد  نانآ  هب  رمع  نایاپ  ات  هانگ  يارب  يزاوج  اذل  دوش و  یمن  هتـشاگن  دـنوش ، بکترم 

شتآ رد  یگنادواج  دولخ و  زا  ار  اه  نآ  ندرگ  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  رّخأت » ام   » ناهانگ نارفغ  روکذـم -  تیاور  ود  لّوا 
تسا نکمم  ناشئوش  لامعا  رطاخ  هب  دوش و  یمن  هتشادرب  اه  نآ  زا  باذع  ًاقلطم  هچ  رگا  سپ  .دنک  یم  اهر  يدبا  تواقش  مّنهج و 
فنـص  » ندش لداعم  هوالع  هب  .دنک  یمن  شتآ  رد  دّلخم  ار  ناشیا  اههانگ  نآ  یهلا  لضف  هب  اّما  دنهدب ، سپ  صاقت  دنوش و  بقاعم 

« - راّنلا باذـع  هللا  هاقو  رّخأت و  ام  هبنذ و  نم  مّدـقت  ام  هل  رفغ  لجر   » اب دـنوش -  یم  دازآ  شتآ  زا  هک  یهورگ  راـّنلا - » نم  نوقتعی 
رد هک  دـهد  یم  ناشن  دراد -  یم  شهاگن  مّنهج  باذـع  زا  ادـخ  دوش و  یم  هدوشخب  »ش  ّرخأت ام  مّدـقت و  اـم   » ناـهانگ هک  یـسک 

، بیترت نیا  هب  .تسا  یحیـضوت  دـیق  کی  رگناـیب  ...هللا ) هاـقو   ) نآ زا  سپ  تراـبع  تسا و  يریـسفت  فطع  يارب  « واو  » مود تراـبع 
یلّوا یمود ، هک  دنبلطم  کی  هکلب  دنتسین ، توافتم  باوث  ود  خزود » شتآ  زا  تاجن   » و رّخأت » ام  مّدقت و  ام  ناهانگ  ندش  هدوشخب  »
هکلب دننام ؛ یم  رود  خزود  شتآ  زا  یّلک  هب  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  شتآ  زا  هورگ  نیا  نتفای  تاجن  ییوس  زا  .دهد  یم  حیـضوت  ار 

دنهاوخن نادواج  دـّبؤم و  نآ  رد  دـننآ و  هقبط ي  نیرتالاب  رد  هّتبلا  یلو  دـنوش  التبم  مه  باذـع  نیا  هب  تسا  نکمم  تایاور  قباطم 
.دنیرترب نیا  دوب (1) ؛

80 ص :

رد تیب  لها  رادـید  زا  ّتیمورحم  هانگ : رثا   » ناونع لیذ  لصف  نیمه  باتک و  نیا  رد  دـیناوت  یم  ار  هراب  نیا  رد  لّصفم  حیـضوت  - 1
تیالو تکرب  هب  نامیا  لها  تاجن   » ناونع لیذ  مراهچ ، لصف  لّوا ، شخب  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  باـتک  رد  زین  و  تشهب »

.دیرگنب هّمئا »
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: تسا هدمآ  هتسد  هس  نیا  ریسفت  رد  مالسا  مّرکم  لوسر  زا  يرگید  تیاور  رد  .درب  جح  زا  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هرهب 

ِِفنأَتـساَف یـضَم  ام  ََکل  َرِفُغ  دَـق  َُهل  ُلاُقی  اّمِإ  َیَِقب َو  ام  یـضَم َو  ام  ََکل  َرِفُغ  دَـق  َُهل  ُلاُقی  اّمِإ  ٍلاصِخ  ِثالَث  يدـحِإ  ِرِمَتعُملا  ِّجاحِلل َو 
.َّنُهَّسَخَأ (1) َیِه  َكِدلُو َو  َِکلهَأ َو  یف  َتظِفُح  دَق  َُهل  ُلاُقی  اّمِإ  َلَمَعلا َو 

و دش » هدوشخب  ترمع  هدنیآ ي  هتـشذگ و  ناهانگ  : » دوش یم  هتفگ  وا  هب  ای  تسا : یگژیو  هس  زا  یکی  راذگ ، هرمع  یجاح و  يارب 
: دوش یم  هتفگ  وا  هب  ای  و  ریگ » رـس  زا  ار  لمع  نآ ] یقاب  رد   ] سپ دش ، هدوشخب  ترمع  هتـشذگ ي  ناهانگ  : » دوش یم  هتفگ  وا  هب  ای 

.تساه نآ  نیرتورف  ینایاپ ]  ] یگژیو نیا  و  دندش » ظفح  دنزگ ] زا   ] تنادنزرف هداوناخ و  »

.تسین هدنیآ  ناهانگ  ِندوب  هدوشخب  شیپ  زا  يانعم  هب  رّخأت ، ام  ناهانگ  نارفغ 

یمن هتـشذگ  زا  نخـس  رّخأت - » ام   » بیترت نیا  هب  .دنتـسه  رّخأت » ام   » و مّدـقت » ام   » يارب ییاه  لداعم  عقاو  رد  یقب » ام   » و یـضم » ام  »
تـسین هدـنیآ  ناهانگ  شیپ  شیپ  ندوب  هدوشخب  يانعم  هب  رّخأت » ام   » نارفغ اّما  .دراد  ناـسنا  رمع  هدـنیآ ي  هب  هراـشا  هکلب -  دـیوگ 

رگا دزاس و  یمن  التبم  يدبا  تواقـش  نیا  هب  دنک و  یمن  یّمنهج  ار  درف  لاعتم  يادـخ  جـح ، تکرب  هب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هکلب 
دراد و یم  هاگن  شتآ  رد  دولخ  زا  ار  وا  یهلا  لضف  اّما  دنیبب ، تمایق  یّتح  خزرب و  ایند ، رد  ار  شناهانگ  باقع  یهلا  دـیعو  قبط  مه 

.دوب دهاوخ  یتّقوم  وا  يارب  مّنهج 

هدـنیآ ي رد  دوش و  یم  هدیـشخب  ناش  هتـشذگ  ناـهانگ  هک  دنتـسه  یناـسک  هورگ  نیرترب  مود ، لاـمتحا  ساـسارب  لیـصافت  نیا  اـب 
.6 یهلا شیاشخب  ناشرمع 

81 ص :

ص 106. ج 11 ، هعیّشلا ، لیاسو  - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
http://www.ghaemiyeh.com


تـسا نکمم  دنچ  ره  دنوش ؛ ریخ  هب  تبقاع  دنبای و  تاجن  ندـش  یّمنهج  باذـع و  رد  یگنادواج  زا  هک  دریگ  یم  ناشرب  رد  نانچ 
یم هدوشخب  ناش  هتـشذگ  ناهانگ  هک  دـنراد  رارق  یناسک  مود  هبتر ي  رد  .دوش  كاپ  خزود  شتآ  هلیـسو ي  هب  ناـشناهانگ  یخرب 

دنوش جراخ  نامیا  زا  هک  دننک  يراک  ناشرمع  هدنیآ ي  رد  تسا  نکمم  اذل  دنوشن و  یقش  هک  درادن  دوجو  نیمـضت  نیا  اّما  دوش ،
دنمورحم و يورخا  يالاو  رجا  ود  نیا  زا  دنتـسه  اراد  ار  هبتر  نیرتورف  نیرت و  نییاپ  هک  زین  موس  هورگ  .دندرگ  باذـع  رد  دـّلخم  و 
« رّخأت ام   » ناـهانگ یگدوشخب  لاـمتحا ، ود  ره  ساـسارب  قیرط و  ره  هب  .دریگ  یم  رارق  یهلا  تظاـفح  دروم  ناـشلایع  لاـم و  ًاـفرص 

سپ ناوتب  هلیسو  نیدب  ات  دشاب  هدش  هدوشخب  شیپاشیپ  هدشن  اه  نآ  بکترم  زونه  هک  ناسنا  ناهانگ  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  زگره 
.تفای تسد  یهیجوت  هب  دنوادخ  ینامرفان  يارب  ترایز  زا 

.دنتسه ریخ  هب  تبقاع  تداعس و  لها  تیاهن  رد  دوش ، یم  هدوشخب  ناشرّخأت  ام  مّدقت و  ام  ناهانگ  هک  یهورگ 

ّدلوت ماگنه  نوچ  كاپ 

، ددرگ یم  زاب  شماما  ترایز  زا  رئاز  یتقو  هک  دسر  یم  اجنادـب  ات  تفرعم ، اب  ِرئاز  يارب  دـنوادخ  ِتشذـگ  شیاشخب و  یگدرتسگ 
هب باـطخ  یثیدـح  رد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  .تـسا  هدـش  دـّلوتم  رداـم  زا  هاـنگ  یب  هـک  تـسا  یناـمز  دـننامه 

: دنهد یم  ناشنادنزرف  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  روبق  راّوز  هب  ار  هدژم  نیا  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 

.ُهُّمُأ (1) ُهتََدلَو  ٍموَیَک  مُِکتَرایز  نِم  َعِجرَی  یّتَح  ِِهبونُذ  نِم  َجَرَخ  ...مُکَروُبق  َراز  نَم  َو 

هانگ یب  هک  یلاح  رد   ] ددرگ زاب  امـش  تراـیز  زا  هک  نیا  اـت  دور ؛ یم  نوریب  شناـهانگ  زا  ...دـنک  تراـیز  ار  امـش  ياـهربق  هک  ره 
.تسا هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  تسا ]

زاغآ هطقن ي  ناهانگ : شیاشخب 

دزاغایب و ادتبا  زا  دناوت  یم  دوش ، یم  یتشز  شیالآ و  نودـب  كاپ و  دـبای و  یم  تراهط  ناهانگ ، زا  رئاز  یتقو  هک  تسا  هنوگ  نیا 
ار 2. دیدج  یهار 

82 ص :
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تـشگزاب زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف ي  هب  هک  ریگ »! رـس  زا  ار  لمع  « » لَمَعلا ِِفنأتـسِإ   » ریبعت .دریگب  یپ  شیگدنز  رد 
هک يدرف  .تسا  تقیقح  نیمه  رگنایب  دوش ، یم  باطخ  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  لوق  زا  ءادهّشلادّیس  ترایز  رئاز 

یّقلت اوقت  اب  هتخیمآ  ِیگدنز  ِعورـش  هطقن ي  ناونع  هب  ار  یتایح  مهم و  همّدـقم ي  نیا  دـناوت  یم  هدـش ، هدوشخب  هرـسکی  شناهانگ 
: دنیامرف یم  ددرگ ، یم  زاب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ِتمدخ  هب  فّرشت  زا  هک  يرئاز  درومرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک 

.یضَم (1) ام  ََکل  َرِفُغ  دَقَف  َلَمَعلا  ِِفنأَتِسا  ََکل  ُلوقَی  َمالَّسلا َو  َُکئِرُقی  ِهللا  َلوسَر  َّنِإ  َلاق  ٌکَلَم  ُهاتَأ  َفارِصنِإلا  َدارَأ  اذِإ  ... 

دنهد یم  مالس  ار  وت  ادخ  ربمایپ  هک  یتسرد  هب  : » دیوگ یم  سپس  دیآ ، یم  وا  يوس  هب  يا  هتـشرف  درک ، تشگزاب  دصق  رئاز ]  ] یتقو
« .تشگ هدوشخب  تیارب  زا  دوب  وت ] ي   ] هتشذگ رد  هانگ ]  ] هچ نآ  هک  ریگرس  زا  ار  لمع  دنیامرف : یم  وت  هب  و 

ترایز یگدنزاس  زاس  هنیمز  هانگ : نارفغ 

يارب ار  وا  هکلب  دـهد ، یمن  ار  ترایز  زا  سپ  هانگ  رب  رارـصا  رارکت و  تراسج  تأرج و  ناسنا  هب  اهنت  هن  ناـهانگ ، نارفغ  نیارباـنب 
نید رد  هّقفت  هک  يرئاز  .دـنک  یم  نایامن  هرهچ  هک  تساج  نیمه  تراـیز  یگدـنزاس  .دزاـس  یم  هداـمآ  ون  یقیرط  رد  نداـهن  مدـق 
یم یعس  درمش و  یم  تمینغ  ار  نآ  اذل  تسوا ، هب  هرابود  یتصرف  ياطعا  عقاو  رد  وا  ناهانگ  شیاشخب  هک  دمهف  یم  دشاب ، هتـشاد 

.ددرگ زاب  دوخ  رات  هریت و  هتشذگ ي  هب  هدرکان  يادخ  ای  دنزب  اج  رد  هک  نآ  هن  دنک ، یّقرت  مدق  هب  مدق  سپ  نیا  زا  دنک 

نیداینب يرثا  ناهانگ  شیاشخب 

، رگید نایب  هب  .دـنارتسگ  یم  زین  راثآ  لـیاضف و  ریاـس  رب  ار  دوخ  هیاـس ي  هک  تسا ، ّتیّمها  زئاـح  يا  هنوگ  هب  گرزب  تلیـضف  نیا 
.1 مادقا هک  هنوگ  نامه 

83 ص :

ح 1. باب 49 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
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یم ًالقتـسم  زین  درف  ناهانگ  ندش  هدوشخب  .دشاب  تیب و ...  لها  تیانع  بلج  رمع ، لوط  قزر ، دایدزا  بجوم  دـناوت  یم  ترایز  هب 
یم شیاشخب  نیا  دشوپ ، مشچ  نآ  زا  دنک و  وحم  ار  يدرف  ناهانگ  دنوادخ  رگا  رگید  ترابع  هب  .دروآ  لابند  هب  ار  راثآ  نیا  دـناوت 

یترابع هب  ای  نیداینب  يرثا  ار  رثا  نیا  ناوت  یم  هک  تساذـل  .دوش  ببـس  وا  يارب  تسا ، ّبترتم  ترایز  رب  هک  ار  يراثآ  ناـمه  دـناوت 
دـشاب هدنام  یقاب  وا  هدرُگ ي  رب  درف  ناهانگ  رگا  ینعی  تسا ؛ رارقرب  زین  رگید  يوس  زا  يراذگ  رثا  نیا  .درک  یفّرعم  راثآ  ریاس  ردام 

یم هتـساک  شقزر  زا  دوش ، یم  هاـتوک  درف  رمع  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ؛ دـهاوخ  یفنم  راـثآ  وا  يارب  دوش ، فعاـضم  زور  هب  زور  و 
ناملاح لماش  زین  ترایز  راثآ  ریاس  هک  دوب  راودـیما  ناوت  یم  دوش ، لـصاح  تراـیز  لاـبند  هب  ناـهانگ ، شیاـشخب  رگا  ددرگ و ... 

هلأسم گنتاگنت  طابترا  رگنایب  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  میهد ، ناشن  ترایز  رد  هدـش  نایب  راثآ  رب  ار  هانگ  ریثأت  هک  نآ  يارب  .ددرگ 
.مینک یم  هراشا  تسا ، ترایز  لیاضف  اب  هانگ  ي 

.دوش یم  ثعاب  ار  اه  نآ  ًالقتسم  دنک و  یم  عنام  عفر  ترایز ، راثآ  زا  هانگ ، زا  وفع 

ناهانگ رثا  رب  قزر  ندش  هتساک 

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  .دـنک  یم  مورحم  يزور  شـشخب  زا  ار  راـکهانگ  درف  تسا ، تاـقولخم  همه ي  قزار  هک  لاـعتم  دـنوادخ 
: دندومرف

.َقزِّرلا (1) َدبَعلا  ُمِرحَی  َبنَّذلا  َّنِإ 

.دنک یم  مورحم  يزور  زا  ار  هدنب  هانگ ،

.دوش یم  نامرح  راچد  درب و  یمن  يا  هرهب  دنوادخ  یشخباطع  زا  وا  هک  تسا  نیا  درف ، هانگ  ِرثا 

ناهانگ رثا  رد  رمع  یهاتوک 

.1 رمع دنتسه ، لاعتم  دنوادخ  تیصعم  هانگ و  لها  هک  یناسک 

84 ص :

ح 11. بونّذلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تساذل  .دسر  یم  مامتا  هب  رّدقم  نامز  زا  شیپ  اه  نآ  یگدنز  تلهم  لجا و  دنراد و  زین  يرتهاتوک 
: دنیامرف

.ِلاجآلِاب (1) ُتومَی  نَّمِم  ُرَثکَأ  ِبونُّذلِاب  ُتومَی  نَم 

.دنریم یم  شیوخ ] ي   ] اهلجا نتفای ] نایاپ  ببس [  هب  هک  دنتسه  یناسک  زا  شیب  دنریم  یم  دوخ ]  ] ناهانگ رطاخ  هب  هک  یناسک 

ناهانگ رثا  رد  اهتجاح  ندشن  عفر 

.دنک یم  سبح  ار  اعد  هانگ ،

یتقو .دـشاب  درف  شود  زا  تائّیـس  راب  ندـشن  هتـشادرب  دـناوت  یم  يّدام ، تاجاح  يویند و  راثآ  هب  نتفاین  تسد  ياـهتمکح  زا  یکی 
.دور یمن  نامـسآ  هـب  دوـش و  یم  سوـبحم  وا  ياـعد  دوـشن ، لـیاز  ناـسنا  زا  تیـصعم  تـبکن  دـنامب و  یقاـب  وا  اـب  یمدآ  ناـهانگ 
: دنراد یم  هضرع  دننک و  یم  رافغتسا  هنوگ ، نیا  یناهانگ  زا  لاعتم  يادخ  هب  باطخ  لیمک  ياعد  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.َءاعُّدلا (2) ُسِبحَت  یتَّلا  َبونُّذلا  َِیل  رِفغا  َّمُهّللَا 

.ياشخبب نمرب  دنک  یم  سبح  ار  اعد  هک  ار  یناهانگ  ایادخ 

تجاح نتفرگ  زا  مورحم  ناراگهانگ 

هاگرد زا  یلاخ  تسد  ار  وا  دـننک و  مورحم  شیاعد  تباجا  ای  تجاح  ندـش  هدروآرب  زا  ار  درف  هک  دـنراد  ار  ّتیلباـق  نیا  ناـهانگ ،
وا ریگتـسد  يا  هجیتن  ًاعبط  دورن ، الاب  دوش و  سبح  وا  لّسوت  تراـیز و  درف و  ياـعد  یتقو  .دـننادرگ  زاـب  شیاـیلوا  هاـگراب  اـی  ادـخ 

: دنیامرف یم  نینچ  ناشتاجاح ، زا  دارفا  ّتیمورحم  رد  هانگ  يراذگریثأت  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دش  دهاوخن 

یلاعَت َكَرابَت َو  ُهللا  ُلوقَیَف  ًابنَذ  ُدبَعلا  ُِبنُذیَف  ٍئیَطب  ٍتقَو  یلِإ  وَأ  ٍبیرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  اهُؤاضَق  ِِهنأَش  نِم  ُنوکَیَف  َهَجاحلا  َهللا  ُلَأسَی  َدـبَعلا  َّنِإ 
.4 َضَّرَعَت ُهَّنِإف  اهاّیإ  ُهمِرحا  ُهَتَجاح َو  ِضقَت  ال  ِِکلَمِلل :

85 ص :

ص 354. ج 73 ، راونالاراحب ، - 1
ص 844. دّجهتملا ، حابصم  - 2
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.یِّنِم (1) َنامرِحلا  َبَجوَتسا  یطَخَِسل َو 

اّما .دنک  هدروآرب  ریخأت  اب  یتّدم  ای  كدنا  ینامز  زا  سپ  ار  وا  تجاح  ادخ  هک  تسا  راوازـس  دهاوخ و  یم  ار  یتجاح  ادخ  زا  هدـنب 
شمورحم رواینرب و  ار  شتجاح  : » دیوگ یم  تجاح ] ي   ] هتـشرف هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ  دوش ، یم  بکترم  ار  یهانگ  هدـنب ،

« .تسا هدش  نامرح  بجوتسم  نم ، بناج  زا  هتفرگ و  رارق  نم  مشخ  ضرعم  رد  هک  اریز  نک !

دوز ای  رید  ار  شتجاح  هک  تسا  نیا  وا  نأش  دنک ، تجاح  بلط  اه  نآ  دزن  دورب و  هّمئا  ریاس  ای  ءادهّشلادّیس و  ترایز  هب  ناسنا  رگا 
نامرح و بجوتسم  ار  وا  شناهانگ  رطاخ  هب  هک  نیا  زا  دنادب ، نمیا  ار  دوخ  دیابن  زگره  وا  اّما  دنزاس ، عفترم  ار  شزاین  دننک و  اضق 

.دننکن هّجوت  وا  هب  دنرمشب و  یهلا  بضغ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تیانع  زا  راکهانگ  درف  تیّمورحم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دتفا ، یم  یلد  هیس  هب  دوز  دریذپ و  یم  ءوس  رثا  شتیصعم  زا  رایسب  یمدآ ،

.ِمحلَّلا (2) ِیف  ِنیّکِّسلا  َنِم  ِِهبِحاص  یف  ُعَرسَأ  َئیَّسلا  َلَمَعلا  َّنِإ  ... 

.تسا رثؤم  شبحاص  رد  تشوگ ، رد  وقاچ  زا  رتعیرس  تشز ، لمع 

، تسا ناسنا  راظتنا  رد  هانگ  زا  سپ  هک  شتآ  ییوگ  .دریگ  یم  حور  زا  ار  ّتینارون  ییانـشور و  دنک و  یم  هریت  ار  ناسنا  بلق  هانگ ،
قیمع باوخ  زا  یعقاو -  هبوت ي  اب  رگم  هاگچیه -  دریم و  یم  دوش ، هانگ  بکترم  ًاـبّترم  یبلق  یتقو  .دریگ  یمرب  رد  ار  ناـسنا  ناـج 
دراین ناشیا  هب  هانپ  هبوت ، دصق  هب  درف  ات  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هنوگ ، نیا  .دبای  یمن  لاقتنا  يروآدای ، رِکذت و  ِيرایشوه  هب  تلفغ ،

.6 اهنت هن  ار  وا  دنک ، تموادم  دوخ  هانگ  رب  نانچمه  ات  و 

86 ص :
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نیا هطساو ي  هب  هک  تسیز  یم  لولهب »  » مان هب  یناوج  مالسا  ردص  رد  هک  تسا  تیاور  رد  .دننک  یم  در  نعط و  هکلب  دنریذپ ، یمن 
بکترم ار  یهانگ  هک  یلاح  رد  يزور  .دوب  هدـش  فورعم  شاّبن » لولهب   » هب دـیدزد ، یم  ناگدرم  زا  درک و  یم  ربق  شبن  رایـسب  هک 

مرکا ربمایپ  .داد  حـضوت  ناشیا  هب  دوخ  هدرک ي  هرابرد ي  دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  هب  دوب ، هدـش 
: دندومرف دندومن و  وا  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.ِراّنلا (1) َنِم  ََکبَرقَأ  امَف  كِراِنب ! َقِرَتحَأ  نَأ  ُفاخَأ  ّینِإ  ُقساف ! ای  یّنَع  َّحَنَت 

! شتآ هب  یکیدزن  ردقچ  مزوسب ! وت  شتآ  هب  هک  مسرت  یم  قساف ! يا  وش  رود  نم  زا 

شاّبن لولهب  ناتساد 

ياههوک هب  تشادرب و  يا  هشوت  هنیدـم  زا  .تفر  ناشیا  دزن  زا  هک  دـندومرف  شنعط  دـنداد و  رارق  باتع  دروم  ار  وا  ردـق  نآ  ربماـیپ 
، زور لـهچ  نیا  تشذـگ  زا  سپ  .دـنارذگ  يراز  هباـنا و  هبوت و  هیرگ و  هب  ار  زور  لـهچ  تسب و  ندرگ  هب  تسد  درب ، هاـنپ  فارطا 

: دیدرگ لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  نارمع  لآ  هروس ي  زا  یتایآ 

مُه اولَعَف َو  ام  یلَع  اوُّرُِصی  َمل  ُهللا َو  ّالّإ  َبونُّذلا  ُرِفغَی  نَم  مِِهبونُِذل َو  اورَفغَتساَف  َهللا  اورَکَذ  مُهَـسُفنَأ  اومَلَظ  وَأ  ًهَشِحاف  اولَعَف  اذِإ  َنیذَّلا  َو 
.َنیِلماعلا (2) سرجَأ  َمِعن  اهیف َو  َنیِدلاخ  ُراهنَألا  اِهتحَت  نِم  يرجَت  ٌتاّنَج  مِهِّبَر َو  نِم  ٌهَرِفغَم  مُهُؤازَج  َِکئلوُأ  َنومَلعَی 

یم رافغتـسا  ناشناهانگ  يارب  سپ  دـننک ، یم  دای  ار  ادـخ  دـننک ، یم  ملظ  دوخ  هب  ای  دـنوش  یم  بکترم  ییاشحف  یتقو  هک  یناـسک 
هچ 6. و  دنیامن - 

87 ص :

ح 3. سلجم 11 ، قودص ،)  ) یلامالا - 1
/135و136. نارمع لآ  - 2
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ترفعم ناشیا  شاداپ  دنزرو ؛ یمن  رارـصا  دنناد  یم  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  هچ  نآ  رب  و  دیاشخب - ؟ یم  ار  ناهانگ  ادخ  زج  یـسک 
لها شاداپ  تسبوخ  هچ  دـننادواج و  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسیراـج  اـهرهن  شریز  زا  هک  یتشهب  تسا و  ناـشراگدرورپ  بناـج  زا 

! لمع

هبوت رثا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیانع 

ناوج نآ  دزن  ار  ناشیا  هک  دنتـساوخ  باحـصا  زا  نآ  توالت  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـش ، لزان  هیآ  یتقو 
، هتخیر هتسیرگ -  سب  زا  شناگژم -  هتخوس و  شا  هرهچ  هداتسیا ، هرخص  ود  نایم  هک  دندید  دندیـسر ، وا  هب  نابایب  رد  یتقو  .دنربب 

شیاهتسد دندش ، کیدزن  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنک  یم  هبدن  عّرضت و  تاجانم و  دزیر و  یم  رـس  رب  كاخ 
« .شتآ زا  ییادخ  هدش ي  دازآ  هک  ار  وت  تراشب  لولهب ! : » دندومرف دندودز و  شیور  رـس و  زا  رابغ  دـندوشگ و  شندرگ  رود  زا  ار 

: هک دندومن  باحصا  هب  ور  سپس 

(1)  . ...لولُهب اهَکَرادَت  امَک  َبونُّذلا  اوکَرادَت  اذَکه 

 . ...دینک كرادت  درک ، ناربج ] و   ] كرادت لولهب  هک  هنوگ  نآ  ار  ناهانگ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب ، هدزن  نماد  شدوجو  یناشیرپ  هب  شیبلق  ینامیشپ  دوب و  هدرکن  هبوت  ًاعقاو  لولهب  هک  ینامز  ات 
یتقو اّما  .دنتسج  تئارب  وا  زا  دنتسناد و  رود  وا  شتآ  زا  ار  دوخ  هکلب  دندوبن ، وا  اب  ههجاوم  يا  هظحل  یّتح  شریذپ و  هب  رضاح  ملس 

هب ناشدوخ  هکلب  دـنتفریذپ  ار  وا  اهنت  هن  دـندومن ، هدـهاشم  ار  وا  زوسناـج  رافغتـسا  رارـصا و  مدـع  ترـسح و  هودـنا و  یگتفـشآ و 
هب دندیـسر  وا  دزن  باحـصا  هارمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  تساجنآ  هّجوت  لباق  هتکن ي  .دـنتفر  شغارس 

ینامیـشپ یناشیرپ و  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  دـنزادرپب و  دوخ  ناهانگ  ناربج  هب  لولهب  دـننامه  هک  دـندومرف  هیـصوت  دوخ  ناهارمه 
هکلب 3. وکین و  دشاب ، یهلا  هاگرد  رد  هنافرتعم  هنالیلذ و  ياجتلا  سامتلا و  یگدیروش و  ثعاب  هک  یبلق  یعقاو 

88 ص :

ح 3. سلجم 11 ، قودص ،)  ) یلامالا - 1
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ناربـج رد  ار  نآ  زین  نارگید  اـت  دـنا  هدرک  یفّرعم  وگلا  ناونع  هب  ار  يا  هبوت  نینچ  مالـسا ، مّرکم  لوـسر  رگید  ناـیب  هب  .تسا  مزـال 
.دنهد رارق  بولطم  هطقن ي  ناشناهانگ  اهیتشز و 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تیانع  بلج  همزال ي  هانگ ، كرت 

هب اـی  میروخ  یمن  سوسفا  دوخ  ناـهانگ  رب  رگا  .دـشاب  نیموصعم  تراـیز  ماـگنه  رد  اـم  هّبنت  هیاـم ي  دـیاب  تیاور  نیا  يور  ره  هب 
هب اهنت  هن  تقو  کی  هک  میهدب  ار  لامتحا  نیا  دیاب  میناد ، یمن  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هدنمرـش ي  راکهدب و  ار  دوخ  تلفغ ، هطـساو ي 

دننک یم  مورحم  تیب  لها  هّجوت  زا  ار  ام  ناهانگ ، سپ  نامدننارب ، دوخ  ناتـسآ  زا  دنیامن و  نامرود  دوخ  زا  هکلب  دـننکن ، تیانع  ام 
.میشاب هتشاد  نانیمطا  ترایز ، ماگنه  رد  اه  نآ  ییاریذپ  هب  میناوت  یمن  مینکن  هبوت  ات  و 

ناهانگ رثا  رد  نداد  ناج  تخس 

ای ضرم و  اـی  یتسدـگنت  رقف و  اـب  نمؤم  رگا  .تسا  نداد  ناـج  یتخـس  ناـهانگ ، روآدرد  راوـشد و  ياـهتبوقع  تاریثأـت و  زا  یکی 
دشاب هدنام  یقاب  وا  یـصاعم  رفیک  زونه  رگا  اّما  .چیه  هک  دهدب  ار  شناهانگ  صاقت  دوش ، یم  التبم  اه  نآ  هب  هک  يویند  ياهتبیـصم 

زا دروم  نیمه  رد  .دنک  یم  رازگرب  تّدش  یتخـس و  هب  ار  وا  حور  ضبق  لاعتم ، دنوادخ  ددرگ ، یهلا  باذـع  بجوتـسم  نانچمه  و 
: دندومرف شیوخ  تّما  ناراکهانگ  زا  یهورگ  دروم  رد  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ناک نِإَف  ِهقزِر  یف  هیَلَع  ُهللا  َقَّیَـض  ّالِإ  ِهبُونُِذل َو  ًهَراّفَک  َِکلذ  َناک  نِإَف  هِدَسَج  یف  مُهَدَحَأ  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  یَلَتبِا  َِکلذ  َناک  اذِإ  هَّنِإ 
.ن .َُهل (1) َبنَذ  َهللا َو ال  َِیتأَی  یّتَح  ِهتوَم  َدنِع  هیَلَع  ُهللا  َدَّدَش  ّالِإ  ِهبونُِذل َو  ًهَراّفَک  َِکلذ 
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نیا هب  رگا  .دنک  یم  التبم  فلتخم ) ياهیرامیب   ) ینامسج ياهالب  هب  ار  ناشیا  یلاعت  كرابت و  يادخ  دنـشاب ، هانگ  لها  نانمؤم  رگا 
[ مه  ] هلیسو نیا  اب  رگا  دنوش ) یم  رقف  هب  التبم   ) دنک یم  گنت  اه  نآ  رب  ار  دوخ  يزور  دنوادخ  هنرگ  چیه و  هک  دنوش  كاپ  هلیـسو 
؛ دنوش رـضاح  ادخ  هاگـشیپ  هب  هانگ  نودب  هک  نیا  ات  دنک ، یم  تخـس  اه  نآ  رب  ار  ناشگرم  دنوادخ ، هنرگ  چیه و  هک  دـندش  كاپ 

.دنادرگ یم  تشهب  دراو  دنا ]، هدش  كاپ  هک   ] ار ناشیا  سپس 

.تسا یهلا  لّضفت  يویند ، ياه  باذع 

، ناهانگ ماجنا  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نداد ، ناج  تخـس  تیاهن ، رد  يویند و  ياهیراتفرگ  رارـسا  زومر و  زا  یکی  هک  دنامن  هتفگان 
التبم يورخا  يویند و  ياهباذع  عاونا  هب  ار  وا  ناهانگ ، نیا  رطاخ  هب  دناوت  یم  هک  ناّنم -  يادـخ  هدـیدرگ و  یهلا  باذـع  ّقحتـسم 

هب اهجنر -  نیا  لّمحت  اب  وا  .دزاس  یم  شکاپ  ناهانگ ، یگدولآ  زا  ایند ، ياهدرد  اه و  یتحاران  زا  یخرب  هب  وا  ءـالتبا  اـب  دـنادرگ - 
دنوادخ یّلک  وفع  اب  هسیاقم  رد  ریهطت  عون  نیا  دنچ  ره  .دنیب  یمن  یباذـع  گرم ، زا  سپ  ددرگ و  یم  كاپ  یهلا -  لّضفت  فطل و 

هب دومرف ، یم  رّدـقم  گرم  زا  سپ  ملاع  رد  ار  نمؤم  ِیـصاعم  ِتبوقع  دـنوادخ ، رگا  اّما  تسا ، رت  نیگنـس  رت و  تخـس  ناهانگ ، زا 
دنوادخ هک  تسا  یـشزرا  رطاخ  هب  ریهطت  نیا  هوالع  هب  .دش  یم  رت  لکـشم  نآ  لّمحت  رت و  تخـس  شیارب  نآ  ندروآ  بات  بتارم 

هلیـسو دوش و  یم  راد  هدـهع  ار  نمؤم  تیالو  هک  تسا  ناراوگرزب  نآ  رطاخ  هب  .هداد  رارق  تیب  لها  هب  نمؤم  ّتبحم  تیالو و  يارب 
.دنک یم  مهارف  وا  يریخ  هب  تبقاع  ًاتیاهن  ایند و  رد  ناهانگ  زا  صخش  ندومن  كاپ  يارب  يا 

ترایز يورخا  راثآ 

هراشا

راک هب  تمایق  فقاوم  رد  ای  دوش  یم  هتـشاذگ  درف  ترخآ  باسح  هب  هک  میزادرپ  یم  ترایز  راثآ  زا  رگید  يا  هتـسد  نایب  هب  نونکا 
.دنز یم  مقر  ار  وا  ماجنارس  تبقاع و  دیآ و  یم  رئاز 
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ترایز رثا  رد  باسح  لاؤس و  ربق و  راشف  لیهست  ، گرم زا  سپ  کئالم  یهارمه 

وا زا  ربق  راشف  عفر  اه و  نآ  رافغتسا  ءادهّشلادّیس ، رئاز  تعیاشم  نفد و  نفک و  رد  کئالم  روضح 

: دنیامرف یم  نینچ  دنک  ترایز  ار  ءادهّشلادّیس  هناقاتشم  هک  يرئاز  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یف َهل  ُحَسُفی  َُهل ُو  ِرافِغتسِإلِاب  ِهِربَق  یلِإ  ُهَنوِعیَُّشی  َُهل َو  َرافِغتسِإلا  ُهَنافکِإ َو  هَلـسُغ َو  َنورُـضحَی  ِهَمحَّرلا  ُهَِکئالَم  ُهتَرَـضَح  ُهَتَنَـس  َتام  نِإَف 
.هاعِّوَُری (1) نَأ  ٍریکن  ٍرَکنُم َو  نِم  ِربَقلا َو  ِهَطغَض  نِم  ُهللا  ُُهنِمُؤی  ٍرََصب َو  َّدَم  هِربَق 

وا دنبای و  یم  روضح  وا ، يارب  رافغتـسا  نفک و  لسغرد و  دنوش و  یم  رـضاح  وا  دزن  تمحر  ناگتـشرف  دُرم ، شترایز  لاس  رد  رگا 
دوش و یم  هدوشگ  دـنک ، یم  راک  مشچ  هک  يا  هزادـنا  هب  وا  يارب  شربق  دـننک و  یم  عییـشت  شیارب ، رافغتـسا  اب  شربق ، يوس  هب  ار 

.دشخب یم  ینمیا  شدنناسرتب  هک  نیا  زا  ریکن ، رکنم و  زا  دهد و  یم  ناما  ربق  راشف  زا  ار  وا  دنوادخ 

يارب یهلا  تمحر  شخبدیون  هک  یناگتشرف  دسر ، یم  رـضتحم  نمؤم  دایرف  هب  یگدنز  تاعاس  نیـسپاو  رد  ترایز  هک  نآ  زا  سپ 
ریکن و هب  خـساپ  رد  شنداد  يرای  ربق و  راشف  زا  وا  نداد  ناما  اب  دـنوادخ  دـننک و  یم  تعیاشم  شربق  ات  ار  وا  نانکرافغتـسا  دـنیوا ،
اب ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رئاز  یـسرباسح  دـنوادخ ، اه  نیا  رب  هوالع  .دـهد  یم  هنامیرک  ار  شقایتشا  اب  هتخیمآ  ترایز  شاداپ  رکنم ،
زا مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـهد  یم  نانیمطا  ّتینما و  تمایق ، زیگنا  ساره  فقاوم  رد  ار  وا  دـنک و  یم  رازگرب  حـماست  تلوهس و 

.0: دننک یم  دای  نینچنیا  دوش -  یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رئاز  بیصن  هک  راثآ -  هنوگ  نیا 
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باسح لیهست  ّتینما و 

(1)  . ...ُباسِحلا ِهیلع  َنِّوُه  َنینِمآلا َو  َنِم  َثُِعب  ...ٍرِّبَکَتُم  ٍرِّبَجَتُم َو ال  َریَغ  هِّقَِحب  ًافِراع  مالَّسلا  ِهیَلَع  َنینِمؤُملاِریمَأ  َربَق  َراز  نَم 

ینمیا هرمز ي  رد  ...دـنک  ترایز  ینیب -  گرزب  دوخ  ّربکت و  نودـب  تسوا -  ّقح  هب  هاگآ  هک  یلاح  رد  ار  نینمؤملاریما  هک  یـسک 
 . ...ددرگ یم  ناسآ  وا  رب  تمایق ]  ] باسح دوش و  یم  روشحم  ناگتفای ،

تمایق فلتخم  فقاوم  رد  تداعس 

نازیم رد  تداعس  طارص و  رد  شمارآ 

هناشن ي دـنهد ، وا  تسار  تسد  هب  ار  نآ  رگا  دوش و  یم  رـضاح  شدزن  تماـیق  رد  هک  تسوا  لاـمعا  شرازگ  درف ، ره  هماـنراک ي 
مّنهج و زا  تاجن  يارب  دراد ، روضح  تمایق  رد  هک  ره  زین  .تسا  تشهب  رد  شا  يدـبا  تنوکـس  ادـخ و  ياضر  يورخا و  تداـعس 

: مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف ي  هب  هک  یلپ  دنک ، روبع  طارص »  » مان هب  یلپ  زا  دیاب  راچان  ندع ، ّتنج  هب  لوصو 

هک تسا  یـسک  اه  نآ  نایم  زا  درذـگ و  یم  قرب  نوچ  هک  تسا  یـسک  اه  نآ  ناـیم  زا  سپ  تسا  ریـشمش  يزیت  وم و  زا  رت  كزاـن 
یم هدایپ  هک  تسا  یسک  اه  نآ  نایم  زا  درذگ و  یم  زیخ  هنیس  هک  تسا  یـسک  اه  نآ  نایم  زا  دنک و  یم  روبع  بسا ، ندیود  نوچ 

.دنک (2) یم  اهر  ار  يزیچ  دریگ و  یم  ار  وا  ندب ]  ] زا يزیچ  شتآ  درذگ  یم  هتخیوآ  هک  تسا  یسک  اه  نآ  نایم  زا  درذگ و 

بجوم تاعاط  دنلمع و  يوزارت  یکبـس  ثعاب  ناهانگ ، دجنـس ؛ یم  ار  درف  لمع  هاگتـسیا ، نیا  رد  تسا ، رگید  یفقوم  زین  نازیم » »
يرادربناـمرف زا  يا  هرهب  شنازیم  هک  ره  تـسا و  سودرف  ناوـضر و  لـها  دـنک ، ینیگنـس  شتانـسح  هّـفک ي  هـک  ره  .نآ  ینیگنس 

خزود ق) دیاب  دشاب ، هتشادن 
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رد کـئالم  تعیاـشم  لابقتـسا و   » ناونع رد  ّربکتم »  » و ّربـجتم »  » ياـنعم حیـضوت  ص 109 ، یـضترملا ، هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  - 1
.تسا هدمآ  ترایز » يویند  راثآ   » تمسق رد  ترایز » ماگنه 

َلثّم ُرُّمَی  نَم  مَهنِم  ِقرَّبلا َو  َلـثِم  َرُّمَی  نَم  مُهنِمَف  ِفیَّسلا  ِّدـح  نِم  ِرعَّشلا َو   َ نِم ُقَّدَأ  طارِّصلا  لاـق ... : مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  - 2
ج راونالاراحب ،  ) ًائیَش  ُ كُرتَت ًائیَش َو  ُهنِم  ُراّنلا  ُذُخأَت  دَق  ًاقِّلَِعتُم  ُّرُمَی  نَم  مُهنِم  ًایـشَم َو  ُّرُمَی  نَم  مُهنِم  ًاوبَح َو  ُّرُمَی  نَم  مُهنِم  ِسَرَفلا َو  ِودَع 

( قودص یلاما  زا  لقن  هب  ص 45و46 ، ، 8
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.دنادب (1) دوخ  ياج  ار 

.دیوگ یم  خساپ  تمایق ، راوشد  فقوم  رد  ار  رئاز  رادید  روزم ،

زا هک  ار  يرادید  خساپ  دنیآ و  یم  شیوخ  هدـش ي  هتفریذـپ  نارئاز  دـیدزاب  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ساسح ، مهم و  فقوم  هس  نیا  رد 
: دنهد یم  دوخ  راّوز  هب  ار  هدعو  نیا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  .دنهد  یم  اجنآ  دنا ، هتشاد  ناشیا 

َدنِع ًالامِـش َو  ًاـنیمَی َو  ُُبتُکلا  ِتَرَیاـطَت  اذِإ  اـِهلاوهَأ : نِم  ُهَصِّلَخَأ  یّتَح  َنِطاوَم  ِهَثـالَث  یف  ِهَماـیقلا  َموَی  ُهتیَتَأ  يراد  ِدـُعب  یلَع  ینَراز  نَم 
(2  ) .ِنازیملا َدنِع  ِطارِّصلا َو 

اه نآ  ساره  زا  اـت  میآ  یم  شدزن  اـج  هـس  رد  تماـیق  زور  دـنک ، تراـیز  مـتبرغ ] رد   ] مرود ما  هناـخ  زا  هـک  یلاـح  رد  ارم  هـک  ره 
.نازیم رد  طارص و  رد  دنشک و  یم  رپ  تسار  پچ و  ياهتسد ]  ] يوس هب  لامعا  همان ي  یتقو  منک : شصالخ 

تسار تسد  هب  لمع  همان ي  ياطعا  ءادهّشلادّیس و  ترایز 

رد زین  .دـنک  صالخ  زیگنا ، بارطـضا  ّتیعقوم  هس  نیا  میب  ساره و  لوه و  زا  ار  نمؤم  دـناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  اـب  رادـید 
ماما لوق  زا  دوش ، یم  فّرشم  ناشیا  روضح  قایتشا ، يور  زا  هک  يرئاز  هرابرد ي  مالّسلا و  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترایز  تلیـضف  نایب 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص 

.ِبِرغَملا (2) ِقِرشَملا َو  َنَیب  ام  هِروِنل  یُضی ُء  ًارون  ِهَمایقلا  َموَی  َهل  یطُعی  ِهنیمَِیب َو  َهباتک  یطُعی  ... 

نـشور ار  تمایق ]  ] برغم قرـشم و  هک  دنهد  یم  يرون  ار  وا  تمایق  زور  دوش و  یم  هداد  شتـسار  تسد  هب  شا ) همانراک   ) شباتک
.دنک 3. یم 
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نَم نوِحلفُملا َو  ُمُه  َِکئلوأَف  ُُهنیزاوَم  تَلُقَث  نَمَف  ُّقَحلا  ٍذئَموَی  ُنزولا  و  دـیامرف : یم  فارعا  هروس ي  هیآ ي 8و9  رد  میرک  نآرق  - 1
شتانسح هّفک ي  هک  ره  سپ  .تسا  قح  زور ، نآ  رد  نازیم  .َنوِملظَی  اِنتایِآب  اوناک  اِمب  مُهَسُفنَأ  اورِسَخ  َنیذَّلا  َِکئلوأَف  ُُهنیزاوَم  تَّفَخ 

نایز شیوخ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  سپ  دیدرگ ، کبس  شتانسح  هّفک ي  هک  ره  دنا و  يراگتـسر  لها  نانآ  سپ  دش ، نیگنس 
ص 584. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .دنراد 2 . یم  اور  ام  تایآ  هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  دنا ؛ هدناسر 

ح 3. باب 56 ، تارایّزلا ، لماک  - 2
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مالّسلا اهیلع  مرکا  ربمایپ  طّسوت  اه  نآ  تاجن  ءادهّشلادّیس و  راّوز  ندوب  راد  ناشن 

میرح نآ  تراـیز  زا  یناـشن  رون و  دراد و  یّـصاخ  تلزنم  برق و  تماـیق ، زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هدـش ي  هتفریذـپ  رئاز 
شرازگ مرکا  ّیبن  لیئربج و  نایم  ییوگتفگ  زا  ناـشیا  مالّـسلا ، هیلع  داّجـس  ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  .تسه  شهارمه  هب  یتشهب 

زا دزادرپ و  یم  ءادهّشلادّیس  ربق  يالاو  ياهیگژیو  فیـصوت  هب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  تیاور ، نیا  لالخ  رد  .دنیامرف  یم 
: دنک یم  تیاکح  هنوگ  نیا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  يارب  راّوز ، اب  ناشطابتزا  نآ و  رد  کئالم  روضح  ّتیفیک 

دنتسرف یم  تاولص  ءادهّشلادّیس )  ) وا رب  دنریگ و  یم  رب  رد  ار  فیرش ] ربق   ] نآ ینامـسآ  ره  زا  کلم  رازه  دص  زور ، بش و  ره  رد 
دنیامن و یم  رافغتـسا  دنک ، ترایز  ار  ناشیا  هک  یـسک  يارب  دنیوگ ، یم  حیبست  وا  دزن  ار  دـنوادخ  دـننک و  یم  فاوط  شرود  هب  و 

ياه مان  زین  دنیوج و  یم  بّرقت  وت  یلاعت و  يادـخ  هب  ترایز ]  ] نآ اب  هک  يراّوز ] [ ؛ دنـسیون یم  ار  وت -  تّما  زا  وا -  نارئاز  یماسا 
[. دنراگن یم  ار   ] ناشیاهرهش لئابق و  ناردپ و 

: دنار یم  نخس  نینچنیا  دنراد ، دوخ  هرهچ ي  رب  شقن  ءادهّشلادّیس ، لوبقم  راّوز  هک  يا  هناشن  هرابرد ي  سپس 

: دنهن یم  ار  ناشن  نیا  ادخ  شرع  رون  ِراذگناشن  اب  راّوز )  ) نانآ ياه  هرهچ  رب  و 

(1) ِءایبنَألا » ِریَخ  ِنبا  ِءادَهُّشلا َو  ِریَخ  ِربَق  ُِرئاز  اذه  »

مالّسلا مهیلع  ءادهّشلادّیس  راّوز  شخب  تاجن  نینمؤملاریما ؛ لیئاکیم و  لیئربج ، مرکا ، ربمایپ 

دنچ دنک و  یم  میسرت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یّبن  يارب  تمایق  زور  رد  ار  راد  ناشن  راّوز  نیا  لاوحا  لیئربج ، نیا  زا  سپ 
: دیوگ یم  ترضح  نآ  يارب  كانمیب  زور  نآ  رد  ار  اه  نآ  تاجن  نوچ  و 

ناشیاه 1. هرهچ  رد  هناشن  نآ  ياج  زا  دوش  یم  تمایق  زور  یتقو  ... 

94 ص :

ح 1. باب 88 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
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یم هتخانـش  نادـب  ناشیا  دوش و  یم  نومنهر  اه  نآ  هب  ار ] نارگید  رون  نیا   ] .دـنک یم  هریخذ  ار  اه  مشچ  هک  دوش  یم  عطاس  يرون 
.دنوش

ُمَسیِملا َِکلذ  نَم  ُطِقَتَلن  ُنَحن  مُهُدَدَع َو  یصُحی  ام ال  ِهللا  ِهَِکئالَم  نِم  انَعَم  انَمامَأ َو  ٌِّیلَع  َلیئاکیم َو  َنَیب  ینَیب َو  ُدَّمَُحم  ای  َِکب  ّینَأَک  َو 
.هِِدئادَش (1) ِموَیلا َو  َِکلذ  ِلوَه  نِم  ُهللا  ُمُهَیِجُنی  یّتَح  ِِقئالَخلا  ِنَیب  نَم  هِهجَو  یف 

ام دنتسه و  ادخ  کئالم  زا  يرامشیب  دادعت  ام  اب  تسام و  لباقم  یلع  یلیئاکیم و  نم و  نایم  هک  منیب  یم  ار  وت  دمحم ! يا  ییوگ  و 
ار راّوز )  ) اه نآ  دـنوادخ ، هک  نیا  ات  مینک ] یم  ادـج  و   ] میریگ یم  رب  قیالخ  نایم  زا  دـشاب  شا  هرهچ  رد  هناشن  نآ  هک  ار  سک  ره 

.دهد یم  تاجن  زور  نآ  ياهیتخس  سرت و  زا 

ترایز رثا  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تعافش 

يوبن تعافش  هب  ناگمه  زاین 

زا ناشتاجن  يارب  هانگ  لها  ناراکـشزغل و  ناشتاجرد و  عیفرت  يارب  ءایلوا  ءایبنا و  دندنمزاین ؛ مرکا  ّبن  تعافـش  هب  همه  تمایق ، زور 
نیا دنک ، ور  ینمؤم  هب  تسا  نکمم  هک  یلابقا  نیرتگرزب  تمایق ، نیرفآ  تشحو  يانگنت  رـشحم و  كانلوه  عضوم  رد  .تبوقع (2) 
یم رد  ار  يوبن  تعافـش  ًاصوصخ  هک  یناسک  نایم  نیا  رد  .دسرب  ناشراوگرزب  نادنزرف  ترـضح و  نآ  ناماد  هب  شتـسد  هک  تسا 
یم هضرع  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باوج  رد  مرکاربمایپ  یتیاور  رد  .دنتـسه  يده  هّمئا ي  روبق  لوبقم  ناشراّوز  نامه  دـنبای ،

(2: دنراد

95 ص :

ح 1. باب 88 ، ، تارایّزلا لماک  - 1
ِهلآ َو ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَـص  ٍدّمحم  ُهَعافَـش  یلِإ  ُجاتحَی  َوُه  ّالِإ َو  َنیرِخآلا  َنیلَّوَألا َو  َنِم  ُدَحَأ  ام  دـنیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تعافـش  جاتحم  تمایق  زور  هک  نآ  رگم  تسین  نیرخآ  نیلّوا و  زا  یـسک  .ِهَمایقلا  َموَی  مَّلَس 

ص 42) ج 8 ، راونالاراحب ،  ) .دشاب یم  ملس 
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؟ اهَدَهاعَت اهَرَّمَع َو  انَروُبق َو  َراز  نَِمل  ام 

؟ تسا یشاداپ  هچ  تیب ] لها   ] ام روبق  نانابهاگن  ناگدننکدابآ و  راّوز و  يارب 

رثوک ضوح  نانامهیم  يوبن و  تعافش  هب  ناگتفای  صاصتخا  هّمئا : روبق  ناگدننکدابآ  راّوز و 

: دنیامرف یم  هّمئا  روبق  نارگدابآ  نارئاز و  زا  ریدقت  رد  یتالمج  نایب  زا  سپ 

.یضوَح (1) َنوُدِراولا  یتَعافَِشب َو  َنوُصوُصخَملا  ُّیلَع  ای  َِکئلوُأ 

.دنتسه رثوک )  ) نم ضوح  رب  ناگدشدراو  نم و  تعافش  هب  هتفای  صاصتخا  نانآ  یلع ! يا 

هب دـنا ، هتفای  ار  تعافـش  نیا  زوف  هک  یناسک  دوش و  یمن  در  تسادـخ ، دزن  تاقولخم  نیرتبوبحم  هک  مرکاربماـیپ ، تعافـش  ًامّلـسم 
.دنبای (2) یم  تسد  تشهب  رد  یگنادواج  میعن و  ماجنارس 

رادید ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  اب  هک  دـنبای  یم  ار  دـننام  یب  قیفوت  نیا  تشهب  رد  مالّـسلا ، مهیلع  هّمئا  لوبقم  نارئاز 
، ناشیا ترایز  هار  رد  دنا ، هدرپس  دوخ  یلاوَم  هب  لد  ایند  رد  نیا  زا  شیپ  نانآ  .دنوش  رو  هرهب  ترـضح  نآ  ضاّیف  فطل  زا  دـننک و 
اب نایشآ ، دلخ  نایعیش  نیا  .دنا  هتخادرپ  تارضح  نآ  ترایز  هب  رایسب  یتوکلم ، ییاوه  لاح و  رد  دنا و  هدش  ترارم  جنر و  لّمحتم 

، تبرق دصق  اب  دنا و  هدومن  دابآ  ار  ناشیا  روبق  ناراوگرزب ، نآ  هناتسآ ي  رد  روضح  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  رازم  هب  دوخ  دمآ  تفر و 
 . ياه هناتسآ  نآ  هب  رس  اهراب 

96 ص :

ص 77. باب 6 ، يرغلا ، هحرف  - 1
یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  ددرگ ، ناراکهانگ  عیفـش  دوخ ، هک  دنک  دوعـص  اجنآ  ات  دـناوت  یم  هللادـبعابا  رئاز  هبترم ي  - 2

َنیعبَـس یف  ُُهتَعافَـش  َِلُبق  ...ِدابعلا  یلَع  ِهَعاّطلا  ُضَرَتفُم  ِهللا  نم  ٌماـما  ُهَّنَأ  ُمَلعَی  وه  ٍّیلع و  نب  ِنیـسحلا  ِهللادـبع  یبا  َربق  راَز  نَم  دـنیامرف :
دناد یم  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  یلع -  نب  نیسح  هللادبع -  ابا  ربق  هک  یسک  ح 11 ) سلجم 86 ، قودص ،)  ) یلامالا  . ) ...ًاِبنذُم

 . ...دوش یم  هتفریذپ  راکهنگ  داتفه  ّقح  رد  شتعافش  تسا ...  بجاو  ناگدنب  رب  شتعاط  هک ]  ] تسادخ بناج  زا  یماما  وا 
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ّلحم ار  تشهب  هک  دـنیادخ  ناگدـیزگرب  نامه  دـنا ، هدز  تدارا  يوناز  یتشهب  عاِقب  نیا  رد  رّرکم  هک  یناـنیا  .دـنا  هدـییاس  كّربتم 
یم نخس  هنوگ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  اه  نآ  هب  عجار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یّبن  .دننیب  یم  دوخ  تنوکس 

: دنیوگ

ِهِقلَخ َو نِم  َءابَُجن  َبوُلق  َلَعَج  َهللا  َّنِإ  اِهتاصَرَع َو  نِم  ًهَصرَع  ِهَّنَجلا َو  ِعاِقب  نِم  ًاعاِقب  َكِدـلُو  َربَق  َكَربَق َو  َلَعَج  َهللا  َّنِإ  ِنسَحلا ! اـبَأ  اـی 
مُهنِم ًهَدَوَم  ِهللا ، یلِإ  مُهنِم  ًابُّرَقَت  اهَتَرایِز  َنوِرثُکی  مُکَروُبق َو  َنورُمعَیَف  مُکیف  يذَألا  ََهلَّذَـملا َو  ُلِـمَتحَت  مُکَیلِإ َو  ُّنِحَت  ِهِداـبِع  نِم  ِِهتَوفَص 

.ِهَّنَجلا (1) یف  ًادَغ  يراّوز  مُه  َو  ِِهلوسَِرل ... 

ياهبلق دـنوادخ  دومن و  رّرقم  تشهب  ياه  هصرع  زا  يا  هصرع  اه و  هعقب  زا  يا  هعقب  ار  تنادـنزرف  وت و  ربق  دـنوادخ  نسحلاوبا ! يا 
امـش هار  رد  ار  رازآ  یتسپ و  هدیـشک و  رپ  امـش  يوس  هب  هک  داد  رارق  يا ] هنوگ  هب   ] ار شناگدنب  زا  ناگدبز  شقلخ و  ناگدـیزگرب 

و دـننک ...  یم  رایـسب  ار  ناتترایز  دابآ و  ار  امـش  ياهربق  وا ، لوسر  هب  ناشتّبحم  زاربا  ادـخ و  هب  ناشبّرقت  رطاخ  هب  سپ  .دروآ  باـت 
.دنتشهب رد  نم  نارئاز  تمایق ] ي   ] ادرف نانآ 

تشهب رد  مرکا  ربمایپ  راّوز  دنوادخ و  ناگدیزگرب  نیموصعم : روبق و  نارگدابآ  راّوز و 

تشهب باوث  رد  صلاخ  ّتین  رثا 

روبق ندومن  دابآ  هّمئا ، ترایز  هار  رد  رازآ  ّتلذ و  لّمحت  هتـشاد ، گرزب  هدیـشخب و  تفارـش  ار  سودرف  نکاـس  نارئاز  نیا  هچ  نآ 
نینچ هدیـشخب و  شزرا  ناـشلمع  هب  هک  تسا  ناـنآ  صلاـخ  ّتین  نیا ، زا  شیپ  اـّما  .تـسا  نـتفر  تراـیز  هـب  رایـسب  ناـشیا و  رهّطم 

: تسا هدروآ  یپ  رد  ار  ییالاو  ياهدیون 

« هلوسَِرل مهنم  ًهّدوم  هللا  یلإ  مهنم  ًابّرقت  »

هدرک ار  فیرش  لامعا  نیا  مزع  شلوسر ، هب  ّتبحم  زاربا  دصق  اب  ادخ و  هب  بّرقت  رطاخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  هک  نیمه 
.2 حور ار  نانآ  لمع  دنا ،

97 ص :

ص 22. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
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زین ار  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  هک  ار  مرکا  ربمایپ  اهنت  هن  هّمئا ، روبق  هدش ي  هتفریذپ  نارئاز  .تسا (1)  هدیشخب  تمیق  ردق و  و 
: دنیامرف یم  نینچ  تمایق  زور  رد  تیب  لها  اب  هّمئا  راّوز  یهارمه  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  دننک ، یم  رادید  تشهب  رد 

یسیع یسوم َو  ُمیهاربِإ َو  ٌحونَف َو  َنیلَّوَألا  اَّمَأَف  نیرِخآلا  َنِم  ٌهََعبرَأ  َنیلَّوَألا َو  َنِم  ٌهََعبرَأ  یلاعت  ِهللا  ِشرَع  یلَع  َناک  ِهَمایِقلا  ُموَی  َناک  اذِإ 
...هَِّمئَألا (2) ِروُبق  ُراّوُز  انَعَم  ُدُعقَتَف  ُرامطِملا  ُّدَُمی  َُّمث  ُنیَسُحلا  َنَسَحلا َو  ٌیلَع َو  ُدَّمَحُمَف َو  َنورِخآلا  ُهََعبرَألا  اّمَأ  َو 

، حون ناینیـشیپ : زا  دنریگ ؛ یم  رارق  ناینیـسپ  زا  نت  راهچ  ناینیـشیپ و  زا  نت  راهچ  هبترم  دنلب  يادـخ  شرع  رب  دوش ، یم  تمایق  یتقو 
اب هّمئا  روبق  راّوز  دوش و  یم  هدیشک  يرازت  سپ  .مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسحو و  یلع  دّمحم ، ناینیسپ : زا  یسیع و  یسوم و  میهاربا ،

 . ...دننیشن یم  ام 

تمایق رد  ناشیا  اب  نیشنمه  هّمئا : راّوز 

، ثیدح تالمج  هب  هّجوت  اب  .دیاین (3)  الاب  جک  ات  دوش ، یم  هدافتسا  نآ  زا  راوید  ندیچ  ماگنه  هک  دنیوگ ، یم  ار  ییاهخن  رامطم » »
هک دـشاب  نیا  رگناـیب  دـیاش  ناـشیا ، اـب  هّمئا  هتـشگن ي  دودرم  راّوز  نتفرگ  رارق  زارت و  ندـش  هدیـشک  .مـینک  یم  اـنعم  زارت »  » ار نآ 
یم لئاق  ناشیارب  نیموصعم ) هّمئا ي  اب  ینیـشنمه   ) یـشرع ینأش  دزاس و  یم  ادـج  اهناسنا  ریاس  زا  ار  نانآ  باـسح  لاـعتم  دـنوادخ 

مرکا ّیبن  اـب  هجرد  مه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دـنا ، هدرک  حـتف  ار  تفرعم  زا  يرتـالاب  ياـه  هّلق  هک  يراّوز  يارب  ینیـشنمه  نیا  .دوش 
ملس و 3. هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

98 ص :

.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ًالّصفم  تّمه ) ّتین و   ) موس شخب  رد  نآ  بتارم  تاجرد و  ّتین و  هلأسم ي  هرابرد ي  - 1
ص 259و260. ج 2 ، اضّرلا ، رابخا  نویع  - 2

ص 503. ج 4 ، رمط ، هّدام ي  برعلا ، ناسل  - 3
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هیلع ءادّشلادّیس  راّوز  دروم  رد  .دنبای  یم  رد  ار  يورخا  ياه  شاداپ  نیرتوکین  ناشیا ، راوج  رد  دنوش و  یم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 
: هک تسا  هدمآ  مالّسلا 

: دنک یم  ادن  یفتاه  تمایق  زور 

؟ یلع ِنب  ِنیَسُحلا  ِراّوُز  َنیَأ 

؟ مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارئاز  دنیاجک 

[ ماما  ] ربق ترایز  زا  : » دیوگ یم  اه  نآ  هب  يدانم ]  ] .دناد یم  دنوادخ  طقف  ار  اه  نآ  رامـش  هک  دنزارف  یم  ندرگ  مدرم ، زا  يا  هّدـع 
همطاـف و یلع و  ادـخ و  ربماـیپ  هب  ّتبحم  يور  زا  اـم  راـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  دـیتساوخ »؟ یم  یـشاداپ ]  ] هچ مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

: دوش یم  هتفگ  اه  نآ  هب  سپ  میدمآ ».] شترایز  هب   ] دندرک مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا اب  هچ  نآ  رطاخ  هب  يزوسلد 

(1)  . ...مِهتَجَرَد یف  مُهَعَم  ُمتنَأَف  مُُهب  اوُقَحلاَف  ُنیَسُحلا  ُنَسَحلا و  ُهمِطاف و  ٌّیلَع و  ٌدّمحم َو  اذه 

 . ...دینانآ اب  ناش  هجرد  رد  هک  دیوش  قحلم  اه  نآ  هب  نیسح ! نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ، نیا 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  ندوب  هجرد  مه  اهباوث : نیرتالاب 

لاعتم دنوادخ  ءاقل  ترایز و 

هتوتیب ناشیا  روضح  رد  ار  یبش  ای  دـنک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یـسک  تمظع  تفارـش و  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما 
: دنیامرف یم  نینچ  دیامن ،

.هِشرَع (2) یف  یلاعَت  َهللا  َراز  نَمَک  َناک  ًهَلَیل  هَدنع  َتاب  وَأ  ُهَراز  نَم  ... 

هدومن ترایز  شـشرع  رد  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  دننامه  دناسر ، حبـص  هب  وا  دزن  ار  یبش  ای  دنک  ترایز  ار  وا  هک  ره  ... 
.تسا

.حرطم میناوت  یم  ار  لامتحا  ود  لاعتم » دنوادخ  ترایز   » يانعم رد 

99 ص :

ح 1. باب 55 ، تارایّزلا  لماک  - 1
ص 259و260. ج 2 ، مالّسلا ، هیلع  اضّرلا  رابخالا  نویع  - 2
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ای تاقالم  هب  ّقفوم  رئاز  رگا  سپ  هداد ، رارق  دوخ  ترایز  نامه  ار  مرکا  ربمایپ  تراـیز  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  تسخن : .مینک 
هنوگنامه تسا و  نیمز  رد  وا  هفیلخ ي  ادـخ  لوسر  .تسا  هتفای  قّقحت  شا  هرابرد  هدـعو  نیا  دوش  ترخآ  ای  ایند  رد  ناشیا  ترایز 

.تسادخ ترایز  زین  ناشیا  ترایز  تسوا ، زا  يوریپ  ادخ و  اب  تعیب (1)  ناشیا ، تعباتم  تعیب و  هک 

ادخ ترایز  یلامتحا  يانعم  ود 

: دنیامرف یم  حیرشت  نینچ  ار  تقیقح  نیا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

َلَعَج ِهَِکئالَملا َو  َنیِّیبَنلا َو  َنِم  ِهِقلَخ  ِعیمَج  یلَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ُهَّیبَن  َلَّضَف  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  َّنِإ  ٍتلَـص  اـبَأ  اـی 
.ُهَتَرایِز (2) ِهَرِخآلا  اینُّدلا َو  یف  ُهَتَرایز  هَتََعباتُم َو  هَتََعباتُم  هَتَعاط َو  هَتَعاط 

يرادربنامرف داد و  يرترب  ناگتـشرف -  ناربمایپ و  زا  شتاقولخم -  همه ي  رب  ار  دوخ  ربمایپ  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  تلـصابا ! يا 
.داد رارق  دوخ  ترایز  ترخآ ، ایند و  رد  ار  وا  ترایز  و  دوخ ، يوریپ  ار  وا  يور  هلابند  دوخ ، زا  تعاطا  ار  وا  زا 

.تسادخ ترایز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترایز 

: دنا هدومرف  هک  دننک  یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  مرکا  یّبن  زا  یشیامرف  هب  دوخ ، شیامرف  دّیؤم  ناونع  هب  سپس  و 

.یلاعَت (3) َهللا  َراز  دَقَف  یتوَم  َدَعب  وَأ  یتویَح  یف  ینَراز  نَم 

.تسا هدومن  ترایز  ار  ادخ  دنک ، ترایز  مگرم  زا  سپ  ای  تایح  نامز  رد  ارم  هک  ره 

مرکا یّبن  ترایز  رب  ّبترتم  ياهباوث  شاداپ ، نیرتالاب  ناونع  هب  دنک ، ترایز  ار  نیموصعم  هّمئا ي  یسک  رگا  لّوا ، لامتحا  ربانب  سپ 
نا ترضح و  نآ  رادید  هب  ّقفوم  ترخآ  رد  هک  نآ  ای  دش و  دهاوخ  شبیصن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

100 ص :

دننک یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  هک  یتسرد  هب  ...هللا  َنوِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِإ  هدـمآ : حـتف  هروس ي  هیآ 10  رد  هکنانچ  - 1
.دنا هدرک  تعیب  ادخ  اب  اهنت 

ص 115. ج 1 ، مالّسلا ، هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - 2
نامه - 3
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.ددرگ یم  ناشیا  يریگتسد  تعافش و  زوف  هب  یبایتسد 

ترایز رثا  رد  هللا  تفرعم  ياطعا 

هن مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  فراعم  گنهرف  رد  لاعتم ، دنوادخ  ءاقل »  » ای ترایز » : » تسا حرط  لباق  هنیمز  نیا  رد  مه  یمود  لامتحا 
ّتیلباق هن  دـنک و  یم  اقلا  ار  وا  مهّوت  رّوصت و  ِيارب  نتفای  ییاـناوت  هن  تسا و  هناـگجنپ  ساّوح  هلیـسوب ي  ادـخ  اـب  رادـید  ياـنعم  هب 

رد ءاقل  ترایز و  نیا  .تسا  هللا » هفرعم   » لیدـب یب  ياطع  تفایرد  ادـخ ، ترایز  يانعم  هکلب.دـهد  یم  ناـشن  ار  لـقع  اـب  وا  كاردا 
یتاظحل یّتح  رگا  .دراد  ایند  رد  ادـخ  هب  تفرعم  زا  رت  بیرغ  رتالاب و  حطـس  رایـسب  یهّللا  تفرعم  هب  هراـشا  دـهد و  یم  خر  تماـیق 

يارب تفرعم  نیا  .تسا  هتخیر  وا  ماک  هب  ار  اه  هرهب  نیرتذیذل  دـناشچب ، یـسک  هب  ایند  رد  ار  دوخ  هب  تفرعم  لاعتم  دـنوادخ  هاتوک ،
: دنیامرف یم  دوخ  تاجانم  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هکنانچ  .تسا  نیریش  ییوزرآ  هدید و  ییانشور  هیام ي  ادخ  ءایلوا 

.یسفَن (1) ینُم  َُکلصَو  ینیَع َو  ُهَُّرق  َكُءاِقل 

.تسا نم  يوزرآ  وت  لصو  مشچ و  رون  وت  ءاقل  ایادخ ]! ]

لباق یـشاداپ  نآ  زا  رتارف  تسا و  رادروخرب  ایند  هب  تبـسن  يرت  نوزفا  رتالاب و  ّتیفیک  زا  تماـیق  رد  تّذـل ، نآ  ًاـعبط  هضاـفا و  نیا 
رد دناوت  یم  مه  دشاب و  ایند  رد  هللا  هفرعم  تبهوم  يارب  يا  همّدقم  دـناوت  یم  مه  نیموصعم ، هّمئا ي  ترایز  نیاربانب ، .تسین  ضرف 
هب .دوش  اطعا  رئاز  هب  تمایق  زور  رد  هللا  هفرعم  زا  ییالاب  هجرد ي  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، هتـشادرب  رد  یترخآ  يا  هجیتن  تفرعم  باب 

« ادـخ ترایز   » اه نآ  يود  ره  ياـنبمرب  ًامّلـسم  هک  دومن  ناـیب  لاـعتم  يادـخ  تراـیز  ثحب  رد  ناوت  یم  ار  لاـمتحا  ود  بیترت  نیا 
ياـنعم باـب  رد  زین  يرگید  تـالامتحا  هک  تسین  یفتنم  لاـح  نیع  رد  دروآ و  راـب  هب  دـناوت  یم  تراـیز  هک  تـسا  يرثا  نیرتـالاو 

.8 .دشاب هتشاد  دوجو  لاعتم  يادخ  ترایز 

101 ص :

ص 148. ج 94 ، راونالاراحب ، - 1
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ترایز رثا  رد  ناهانگ  نارفغ 

مالّسلا هیلع  ءادهّشلادّیس  ترایز  تسخن  مدق  رد  هانگ  شیاشخب 

یم هک  تسا  یّمهم  رایـسب  رثا  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  رئاز  ياهینامرفان  زا  وفع  اه و  تیـصعم  ندش  هدوشخب  میتفگ ، رتشیپ  هکنانچ 
هللادبعابا ترایز  دروم  رد  هک  تسا  يّدح  هب  یهلا ، نارفغ  نتفای  قّقحت  رد  ترایز  ریثأت  تکرب و  .دـشاب  ّبترتم  وا  ترایز  رب  دـناوت 

ار ءادهّشلادّیس  ترایز  قاتـشم  دنک و  وحم  ار  وا  ناهانگ  دناوت  یم  البرک  هب  رفـس  هار  رد  رئایز  ياهمدق  نیتسخن  یّتح  مالّـسلا ، هیلع 
نیسح ماما  ترایز  هار  رد  رئاز  هک  ار  یمدق  نیتسخن  لاعتم ، دنوادخ  هک  هدمآ  تایاور  رد  .دناسرب  ناشیا  رضحم  هب  هانگ ، زا  هزیکاپ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دهد  یم  رارق  وا  ناهانگ  شیاشخب  ترفغم و  هیام ي  دراد ، یم  رب  مالّسلا  هیلع 

(1)  . ...ِِهبُونُذ ُهَرِفغَم  ٍهَوطُخ  ِلَّوِأب  ِهلهَأ -  نِم  َجَرَخ  اذِإ  ُهَلَف -  ِنیَسُحلا  ِربَق  یلِإ  ُجُرخََیل  َلُجَّرلا  َّنِإ 

نیلّوا اب  دوش ، یم  جراخ  شا  هداوناخ  عمج  زا  هک  یماگنه  رد  سپ  دوش ، یم  جراخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  يوسب  رئاز ]  ] درف
 . ...دوب دهاوخ  شناهانگ  ششخب  وا  يارب  مدق 

نیداینب يرثا  ناهانگ  زا  وفع 

هراشا

.دنوش عنام  ترایز ، تاکرب  يراذگریثأت  زا  ناهانگ  تسا  نکمم 

هانگ نارفغ  تلیـضف  ندوب  يداینب  ّتیّمها و  رّکذتم  ًادّدـجم  ات  میدومن ، حرطم  زین  يورخا -  راثآ  ینونک -  ثحب  رد  ار  مهم  رثا  نیا 
یم نآ  میب  هاگنآ  دوش ، زاب  یهلا  باقع  باب  تسا ، هدـش  بکترم  تیب  لها  رئاز  هک  یناهانگ  رطاـخ  هب  هدرکاـن  يادـخ  رگا  .میوش 
زاب یلاخ  تسد  مورحم و  هدرک ، تراـیز  قیرط  رد  هک  ییوپاـکت  دوجو  اـب  وا  دریگب و  رارق  عاعّـشلا  تحت  وا  تراـیز  راـثآ  هک  دور 

.2 لیهست ای  تیب  لها  یسرداد  نوچ  يورخا ، ياهباوث  زا  يزیچ  هب  شندوب  راک  هانگ  رطاخ  هب  لاثم  روط  هب  .ددرگ 

102 ص :

ح 2. باب 49 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
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.دباین تسد  باسح و ... 

دراذگب بیـصن  یب  ترایز ، رب  ّبترتم  ِیهلا  تایانع  زا  ار  درف  ترخآ  رد  تسا  نکمم  اهنت  هن  ناهانگ ، ندشن  هدیـشخب  یّلک  روط  هب 
نیا یّتح  درذـگب و  تخـس  رایـسب  وا  هب  نازیم ، باـسح و  اـت  هتفرگ  ربـق  زا  ترخآ ، فقاوم  زا  کـی  ره  رد  دوش  ثعاـب  دـیاش  هکلب 
عنم تشهب  هب  دورو  زا  ّتقوم  دـنچ  ره  ینامز  يارب  دـشاب و  بّذـعم  مّنهج  شتآ  رد  ار  یتّدـم  نمؤم ، هک  تسین  یفتنم  مه  لاـمتحا 

نینمؤم يارب  باذـع  هلأسم ي  هک  یتایاور  یخرب  هب  مینک ، لاـبند  تاـیاور  ياـنبم  رب  رت و  لدتـسم  ار  هلأـسم  نیا  هک  نآ  يارب  .دوش 
.مینک یم  هراشا  دنا ، هدومن  نایب  ار  راکهنگ 

خزرب ملاع  رد  باذع  ربق و  راشف  ثعاب  هانگ 

.تسوا ریهطت  هلیسو ي  ناهانگ ، رثا  رد  نمؤم  باقع 

يویند ياهالب  .دوش  راچد  اهیدارمان  اهیراتفرگ و  اـیالب ، عاونا  هب  تسا  نکمم  ترخآ ، اـیند و  فلتخم  ياـهماقم  رد  راـکهنگ  نمؤم 
یم رازگرب  ایند  نیمه  رد  ار  وا  باذع  دنک  لّضفت  ینمؤم  هب  دنوادخ  رگا  .تسا  هدز  رس  وا  زا  هک  دنشاب  یناهانگ  رفیک  تسا  نکمم 

ترخآ راوشد  فقاوم  هب  شراک  ددرگ و  هدودز  شیـصاعم  اج  نیمه  دـهدب ؛ يرتناسآ  ياضف  رد  ار  شیناـمرفان  صاـقت  وا  اـت  دـنک 
دراد و یم  تسود  تیب  لها  هب  شنامیا  هطـساو ي  هب  ار  وا  لاعتم  يادـخ  نوچ  تسا ، هانگ  زا  وا  ریهطت  نمؤم ، يارب  باقع  .دـشکن 

یّتح ای  خزرب و  هب  وا  باقع  دوشن ، كاپ  اـیند  نیا  رد  نمؤم  باـسح  رگا  اـّما  .دـنک  یم  شکاـپ  ناـهانگ  زا  فلتخم  ياـهتّیعقوم  رد 
.ددرگ یم  راذگاو  تمایق 

.دتفا یم  تمایق  خزرب و  هب  وا  ریهطت  دوشن ، كاپ  يویند  ياهالب  اب  نمؤم  رگا 

یخزود ياهباذـع  اب  هدـشن -  نفد  زونه  هک  نیا  اب  گرم -  زا  سپ  دـشاب ، هدـشن  كاپ  هانگ  زا  يویند  ياه  يراتفرگ  اـب  نمؤم  رگا 
ای دننک  شکاپ  ناهانگ  یگدولآ  زا  ای  تمایق ، عوقو  زا  شیپ  دیاش  ات  دـنبای  یم  همادا  وا  نیفدـت  زا  سپ  اهباذـع  نیا  .دوش  یم  وربور 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هراب  نیا  رد  .دنربب  نایم  زا  تخس  زور  نآ  زا  لبق  ار  اه  نآ  زا  یشخب  مک  تسد 
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.ُرَّهَُطیَف (1) ُهنَع  َنُوقَرَّفَتَیَف  ُعَضُوی  دَحُلی َو  اَّمل  ِهب َو  َِیتُأ  ٌءیَش  َیَِقب  نِإَف 

یم هدشن  نفد  زونه  هک  یلاح  رد  ار  وا  دشاب ] هدشن  كاپ  نآ  زا  ایند  رد  نمؤم  هک   ] دنامب یقاب  ناهانگ ، یگدولآ  زا  يزیچ  رگا  سپ 
.ددرگ یم  كاپ  ربق ] ملاع  رد   ] هاگنآ دنوش ، یم  هدنکارپ  وا  درگ  زا  شنایفارطا ]  ] دوش و یم  هدرپس  كاخ  هب  و  دنروآ ،

اه تمعن  عییضت  رثا  ربق : راشف 

، دننیب یم  ار  دوخ  لامعا  رفیک  دـنبای و  یم  رد  ار  ناشناهانگ  کت  کت  رثا  توف ، زا  سپ  دنـشاب  هدـشن  كاپ  ایند  رد  نامیا  لها  رگا 
نمؤم ندش  هدرپس  كاخ  هب  زا  سپ  هلـصافالب  تسا و  یخزرب  ياهباذـع  نیرتراوشد  زا  هک  تسا  ربق  راشف  اهباقع  نیا  زراب  قادـصم 

: دنا هدومرف  هک  تسا  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  .دیآ  یم  شغارس  هب 

.ِمَعِّنلا (2) ِعییضَت  نِم  ُهنِم  َناک  اِمل  ٌهَراّفَک  ِنِمؤُمِلل  ِربَقلا  ُهَطغَض 

.تسوا بناج  زا  اه  تمعن  ندرک  عیاض  هراّفک ي  نمؤم ، يارب  ربق  راشف 

.دنربق راشف  زا  نمیا  اهناسنا  زا  یکدنا 

یّتح دـنکن و  هدافتـسا  هدوب ، ادـخ  روتـسد  اضر و  دروم  هک  یتهج  رد  ار  اه  نآ  ناسنا ، هک  تسا  نیا  هب  یهلا  ياهتمعن  ندومن  عیاض 
یب هنافـسأتم  .تسا  ربق  راشف  لّمحت  يرکـشان ، نیا  رفیک  .دریگ  راک  هب  راگدرورپ  ینامرفان  تهج  رد  تفلاخم و  ریـسم  رد  ار  اه  نآ 

یتقو تهج  نیمه  هب  تسا و  ناـمیا  لـها  ناـیم  رد  یناـگمه  یلکـشم  ریگارف و  يدرد  یهلا  ياـهتمعن  ربارب  رد  يرکـشان  یّهجوت و 
: دنیامرف یم  ناشیا  دبای »؟ یم  ییاهر  ربق  راشف  زا  نانمؤم ) زا   ) یسک ایآ  : » هک دسرپ  یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا 

.ِربَقلا (3) ِهَطغَض  نِم  ُِتلفَی  نَم  َلَّقَأ  ام  اهنِم  ِهللاِاب  ُذوعَن 

.6! دنبای یم  یصالخ  ربق  راشف  زا  هک  یناسک  دنکدنا  هچ  میرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  ربق  راشف  زا 
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هب دننک  كاپ  شیـصاعم  زا  ربق  ملاع  رد  ار  ینمؤم  دشاب  رارق  رگا  هک  تسه ، خزرب  ملاعرد  مه  يرگید  ياهباذع  ربق ، راشف  رب  هوالع 
نیمه هب  رتشیب  زین  نامیا  لها  دروم  رد  هّمئا  ینارگن  تسا ، هدیـسر  ام  هب  تاـیاور  زا  هچ  نآ  قباـطم  .دـنیامن  یم  شیراـتفرگ  اـه  نآ 

.دوش یم  طوبرم  ملاع 

هعیش خزرب  زا  هّمئا  ساره 

: دندومرف هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش 

.ِخَزرَبلا (1) یف  مُکیَلَع  ُفَّوَخَتَأ  ِهللا  َو 

.متسه نارگن  خزرب  ملاع  رد  امش  يا ]  ] رب ادخ  هب  مسق 

: دندومرف تسیچ »؟ خزرب   » لاؤس هب  خساپ  رد  هاگنآ 

.ِهَمایقلا (2) ِموَی  یلِإ  ِِهتوَم  ِنیح  ُذنُم  ُربَقلَا 

.تمایق زور  ات  صخش  گرم  ماگنه  زا  تسا ، ربق  ملاع  خزرب ) )

.تسین تمایق  یگدرتسگ  هب  تعافش  خزرب  رد 

ناشیا ربق  ملاـع  رد  رتشیب  ناـمیا ، لـها  ناـهانگ  رثا  هجیتن و  هک  دـهد  یم  ناـشن  دنتـسه ، نایعیـش  خزرب  نارگن  دـنا ، هدومرف  هک  نیا 
رد ار  دوخ  ناهانگ  هجیتن ي  نانمؤم  هتـساوخ ، لاعتم  يادخ  تسا ، رت  نیگنـس  رت و  تخـس  تمایق  باذع  نوچ  دوش و  یم  سکعنم 
هب خزرب ، ملاع  رد  تیب  لها  تعافـش  رگید  فرط  زا  .دـندرگ  راتفرگ  یهلا  لاذـع  هب  رتمک  تمایق ، رد  ات  دـنوش  كاپ  دـننیب و  خزرب 

نیا رد  هدرتسگ  روط  هب  ار  تعافش  لامعا  هزاجا ي  مه  تردق و  مه  دنوادخ  فرط  زا  دنچ  ره  ناشیا -  تسین و  تمایق  یگدرتسگ 
یمن نینچ  ربق  ملاع  رد  دـنیامن ، یم  يریگتـسد  تیالو ، لها  زا  تمایق  رد  هک  هنوگ  نآ  ناـشدوخ  هدومرف ي  هب  اـّما -  دـنراد ، ملاـع 

.دنا (3). هداد  يّدج  ياهرادشه  خزرب ، رد  ناشناهانگ  رفیک  دروم  رد  نانمؤم  هب  اذل  دننک ،

105 ص :

ح 3. ص 242 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  - 1
.نامه - 2

رب ادخ  هب  مسق  مُِکب : یلوَأ  ُنحَنَف  انَیلِإ  ُرمَألا  َراص  اذِإ  اّمأَف  َخَزرَبلا  ِالِإ  مُکیَلَع  ُفاخَأ  ام  ِهللا  َو  : » دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3
« .میرتراوازـس مینک ] لمع  هنوگچ  امـش  اب  هک  نیا  هب  تبـسن   ] ام سپ  دوش ، یهتنم  ام  هب  راک  یتقو  اـّما  مسرت  یمن  خزرب  زا  زج  اـمش 

خزرب ملاـع  رد  هک  تسین  نیا  اـنیلإ » رمـألا  راـص  اذإ   » دـنا هدومرف  هک  نیا  زا  دوصقم  ص 94 ) ج 2 ، یّمق ، میهاربا  نـب  ّیلع  ریـسفت  )
هک تسا  نیا  رب  هّمئا  ادخ و  يانب  اّما  دنتسین ، ناوتان  تیالو  لامِعا  زا  یملاع  چیه  رد  اه  نآ  .دنرادن  ار  نایعیـش  هب  یگدیـسر  تردق 
رد تعافـش  دـنا و  هدرک  عضو  ناشدوخ  هک  تسا  يا  هدـعاق  خزرب  رد  رما  نیا  .دـننیبب  ار  دوخ  لمع  هجیتن ي  خزرب  رد  ناـمیا  لـها 
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.تسا هدعاق  نیا  يانثتسم  ناونع  هب  خزرب 
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تمایق ياهیراوشد  أشنم  ، هانگ

.دنوش ریهطت  رشحم ، ياهیتخس  لّمحت  رثا  رد  نانمؤم  تسا  نکمم 

هک مّنهج  شتآ  زا  رظن  فرـص  زور  نآ  رد  تسا  تمایق  زور  ياه  یتخـس  لّـمحت  هاـنگ ، یگدولآ  زا  ریهطت  ياـههار  زا  رگید  یکی 
ینمؤم اسب  هچ  .دراد  يراوشد  ناسنا  يارب  رایـسب  اه  نآ  لّمحت  هک  تسه  رـشحم  رد  يدئادش  دشاب ، یم  هدننک  تحاران  هداعلا  قوف 

: تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .ددرگ  كاپ  رشحم  ِدئادش  زا  یخرب  لّمحت  اب  هانگ  یگدولآ  زا 

ُطُقلَی امَک  مِِهتَعیِـش  ِرایخ  نِم  ِهیلاوَم  ِهَیلِإ  مُُهثَعبَی  نَم  اـنُه  نِم  اـنُه َو  نِم  ُهُطُقلَی  َُّمث  ِِهبونُذ  ِضعَِبب  ِرَـشحَملا  ِیف  ُدـِئادَّشلا  ُُهبیـُصت  نَم  مُهنِم 
.َّبَحلا (1) ُریَّطلا 

نایعیـش زا  یـضعب  سپـس  دـنوش ، یم  التبم  رـشحم  ياه  یتخـس  لّمحت  هب  ناشناهانگ  یخرب  رطاخ  هب  نامیا ) لها   ) نانآ زا  یهورگ 
هک یغرم  نوچمه  دنا ] هدش  كاپ  رـشحم  ياه  یتخـس  لّمحت  اب  هک   ] ار اه  نآ  دنا -  هدش  هداتـسرف  ناشناماما  يوس  زا  هک  صاخ - 

.دننیچ یم  رب  رشحم  هشوگ ي  هشوگ  زا  دنیچ  یم  رب  هناد  نیمز ، زا 

مالّسلا هیلع  الوم  مالک  رد  رشحم  ياه  يراوشد 

هب مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همان ي  زا  یتمـسق  همجرت ي  هب  دوش  سوملم  يردق  رـشحم ، دئادش  ندوب  باذع  هک  نآ  يارب  اجنیا  رد 
: مینک یم  هراشا  هدش  رداص  هراب  نیا  رد  هک  رصم  مدرم 

نآ رد  هک  يزور  تسا ، شیپ  رد  خزرب ) ملاع   ) ربق زا  رت  تخـس  يزور  تمایق ] رد   ] ندـش ثوعبم  زا  سپ  اـنامه  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
ناکدوک 6.
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راوخریـش هّچب ي  هدریـش ، نز  ره  دننک و  یم  طقـس  ار  دوخ  ياه  نینج  ماحرا ، دور و  یم  نالاسگرزب  رـس  زا  شوه  دنوش و  یم  ریپ 
راوشد هتفرگ و  تّدـش  هب  نآ ] رد  اهناسنا  ییور  شرت  یتحاران و  رطاخ  هب   ] هک يزور  دزاس ، یم  اهر  ندادریـش -  لاحرد  ار -  دوخ 

یم تشحو  سرت و  هب  مه  ار  هانگ  یب  ناگتـشرف  نآ ، ساره  لوه و  .دریگ و  یم  ارف  ار  اـج  همه  نآ  ّرـش  هک  يزور  تسا ، سوبع  و 
.دنکفا (1)

رشحم دئادش  زا  ییاهر  يارب  مالّسلا ، هیلع  ءادهّشلادّیس  زا  دادمتسا 

، وا فیلکت  ندش  نشور  ناسنا و  لامعا  همان ي  هب  یگدیسر  زا  لبق  هک  تسا  تمایق  زور  فقاوم  ياه  یتخـس  زا  یخرب  اهنت  اه  نیا 
رواب ار  رـشحم  دئادش  ندوب  تخـس  دناوتب  يّدح  ات  دیاش  .دنک  رّوصت  یتسرد  هب  ار  قیداصم  نیا  دـناوتب  یـسک  رگا  .دـتفا  یم  قافّتا 

نیا رد  .دشاب  هتـشاد  اه  تّقـشم  نیا  زا  یحیحـص  كرد  دناوتب  تسا  لاحم  درب ، یم  رـس  هب  ایند  رد  ات  ناسنا  هک  سوسفا  اما  .دـیامن 
نامیاهنت دنک و  نامیرای  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يریگتـسد  هب  ام  دیما  اهنت  شارخناج  راوشد و  زیمآ و  تّقـشم  هحوبحب ي 

نایم رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  اب  هنوگ  نیا  ار  هنازجاع  تساوخرد  نیا  .میبای  ییاهر  دئادش  نیا  زا  میناوتب  ات  دـنراذگن 
: میراذگ یم 

.یمرُج (2) ِمیظَع  یلِعف َو  ِحیبَق  یلَمَع َو  ِءوِسل  ِلاوهَألا  ِِدئادَّشلا َو  َدنِع  ینِّلَُخت  َكالوَم ال  َكِدبَع َو  یف  َهللاَأ  َهللاَأ 

مراک و یتشز  ملمع و  يدب  رطاخ  هب  راذگم ، اهنت  اهساره  اه و  یتخس  رد  ارم  .ار  تمالغ  هدنب و  بایرد  ادخ ! هب  ار  وت  ادخ ! هب  ار  وت 
[. نکم میاهر   ] ممرج یگرزب 

تعافش هار  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هدنهد ي  رازآ  ، هانگ

.تسا ساسا  هیاپ و  یب  یندوب  یشوخلد  لمع ، نودب  نامیا  رب  هیکت 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.سِهللا ََهبوقُع  اوُرِغصَتسَت  اولِکَّتَت َو ال  اوعیطَأ َو ال  اُولَمعاَف َو 

107 ص :
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.ٍهَنَس (1) ِفلَأ  ِهَأِمَثالَث  ِباذَع  َدَعب  ّالِإ  اُنتَعافَش  ُهُقَحلَتال  نَم  َنیفِرسُملا  َنِم  َّنِإَف  َّلَجَوَّزَع 

، دیرمـشن کچوک  ار  لجوّزع  يادخ  تبوقع  دینکن و  هیکت  لمع ] نودب  نامیا  هب   ] دییامن و يوریپ  ام  زا  دینک و  حلاص ]  ] لمع سپ 
.دسر یم  اه  نآ  هب  باذع  لاس  رازه  دصیس  زا  سپ  ام  تعافش  هک  دنتسه  ناراکهانگ  زا  یضعب  اریز 

.دهاک یم  تعافش  هار  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تمحز  زا  ام  عرو 

هب ناوارف  دـنزرو و  یم  تّدوم  تیب  لها  هب  رایـسب  هک  نیا  رب  هیکت  اـب  دنـشاب و  شوخلد  دوخ  تیـالو  ناـمیا و  هب  دـیابن  ناـمیا  لـها 
.دنشاب هتشاد  يورخا  تداعـس  هب  دیما  عرو ، يوقت و  نودب  دنهد و  جرخ  هب  یتسـس  دوخ  فیاظو  ریاس  رد  دنور ، یم  ناشیا  ترایز 

يدرف .دنک  اکّتا  تسا -  ترایز  اه  نآ  نیرتزراب  هک  شیتّبحم -  تارهاظت  ِیـشخب  تاجن  هب  دیابن  تسا ، هانگ  لها  درف ، هک  یمادام 
هب ندیشخب  موادت  اب  دریگ ، یم  ار  شتسد  نآ  یپ  رد  تعافـش  ترایز و  هک  هیجوت  نیا  اب  دناوت  یمن  دراد ، رارـصا  شناهانگ  رب  هک 
هچ تسین ، لّمحت  لباق  مه  تعاس  کی  ای  زور  کی  ای  هامکی  ای  لاسکی  یهلا  باذع  هک  ارچ  دزادرپب ؛ يرگ  یلاباال  رد  نیشیپ  دنور 

حلاص لامعا  ریاس  هب  تبسن  تیب ، لها  يریگتسد  تعافـش و  هب  دیما  نآ  لابند  هب  ترایز و  اب  ناوت  یمن  لاس ! رازه  دصیـس  هب  دسرب 
لها زا  هک  یناوارف  ياهـشرافس  .دوش  یم  ناسنا  لاح  لماش  تقو  هچ  تعافـش ، یهلا  لـضف  هک  تسین  مولعم  نوچ  دوب ، تواـفت  یب 

هک دـهد  یم  قوس  تقیقح  نیا  يوس  هب  ار  ام  هدرک ، نایب  تعافـش  اب  ار  نآ  طابترا  هک  یتاـیاور  هدیـسر و  عرو »  » هنیمز ي رد  تیب 
رد اه  نآ  دـنوش  یم  ثعاـب  یعون  هب  ییوگ  دـنناجنر و  یم  دوخ  تعافـش  يارب  ار  تیب  لـها  دـنب ، دـیق و  یب  راـب و  دـنب و  یب  دارفا 

يارب دـشاب  رتشیب  نید  زا  تنایـص  تبقارم و  يرادـساپ و  هّیحور ي  هچ  ره  .دنـشکب  ار  نآشتّما  تشز  لامعا  تلاـجخ  ادـخ  هاگـشیپ 
باـتک هب : دـینک  عوجر  تبیغ  نارود  رد  نایعیـش  مّلـسم  فیلکت  ناوـنع  هب  عرو  تیاـعر  موزل  هنیمز ي  رد  رتـشیب  حیـضوت  تفاـیرد 

ماما ناتـسود  عرو   ) مهد لصف  مراهچ ، شخب  و  لمع ) نامیا و  هطبار ي   ) مجنپ لصف  مود ، شخب  مالّـسلا : هیلع  رـصع  ماـما  تفرعم 
(. مالّسلا هیلع  رصع 
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کمک دوخ  نید  ظـفح  هب  دـننک ، فّقوت  رتشیب  كاـن  هبـش  دراوم  ربارب  رد  دـنهد و  جرخ  هب  يرتـشیب  طاـیتحا  یحناوج ، یحراوج و 
هدومن لیهست  دوخ  دروم  رد  ار  تعافش  دنا و  هدیشخب  تاجن  یهلا  باذع  كانلوه  ياه  هّرد  رد  نداتفا  ورف  زا  ار  شیوخ  دنا ، هدرک 
دنناوت یمن  دـنناد ، یم  اه  نآ  تسرپرـس  ّیلو و  ار  دوخ  دـنراد و  ناشناتـسود  يریخ  هب  تبقاع  هب  هک  يا  هقـالع  رطاـخ  هب  هّمئا  .دـنا 

عرو اب  هّمئا  هب  نداد  يرای  تسا ، هتخاس  تیالو  لها  هدهع  زا  هک  يراک  نایم  نیا  رد  .دنشاب  توافت  یب  اه  نآ  نید  ظفح  هب  تبـسن 
ماما .دـنتفین  تمحز  هب  ناشرایـسب  ناهانگ  هطـساو ي  هب  باذـع ، زا  اه  نآ  تاجن  رد  ناـشیلاوم  هک  يروط  هب  .دـشاب  یم  طاـیتحا  و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

.ِهَعافَّشلِاب (1) انوبِعَّتَت  انیلاُوی ال  نَّمِم  ُهُدیُرن  ِهب َو  َهللا  ُنیدَن  ُهُمِزُالن َو  يذَّلا  ُنیّدلا  ُهَّنِإَف  ِعَرَولِاب  مُکیَلَع 

مینک یم  یگدنب  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  ادخ  میتسه و  نآ  هب  مزتلم  ام  هک  تسا  ینید  نآ  عرو  هک  یتسرد  هب  عرو ! تیاعر  تسامـش  رب 
.دیزادنین تمحز  هب  تعافش  رطاخ  هب  ار  ام  میراد ، راظتنا  دوخ  ّتبحم  تیالو و  لها  زا  ار  نیمه  و 

.دنهد يرای  شیوخ ، عرو  اب  ار  هّمئا  دیاب  تیالو  لها 

نامیا لها  زا  هّمئا  عّقوت  عرو :

فطل نیا  لابق  رد  ام  هفیظو ي  تسا و  تیب  لها  تعافـش  دوش ، یم  شیورخا  تداعـس  ثعاب  دـشخب و  یم  تاجن  ار  ناسنا  هچ  نآ 
یـشخب رثا  میور و  یم  ترایز  رگا  بیترت ، نیا  هب  .دریگ  رارق  هّمئا  ِهار  رـس  رب  رطاخ ، نیا  هب  یبعت  جنر و  مینکن  يراک  هک  تسا  نیا 

، تعافش ندش  بیصن  ًالّوا  هک  میریگب  رظن  ّدم  ار  ّتیعقاو  نیا  دیاب  میراد ، دیما  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ِتعافـش  هنیمز ي  رد  ار  نآ 
زا 2. سپ  یشخب  تاجن  نیا  تسا  نکمم  درادن و  یّصاخ  نامز 
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ندرک هانگ  رتمک  هچ  ره  تهج  رد  هّمئا  هب  نداد  يراـی  فطل ، نیا  لاـبق  رد  اـم  هفیظو ي  ًاـیناث  دریگ و  تروص  میلا  یباذـع  لّـمحت 
.دنتفین بعت  هب  باذع ، زا  ام  یصالخ  يارب  ناشیا  ات  تسا ،

تشهب رد  تیب  لها  رادید  زا  تیّمورحم  : هانگ رثا 

ناراکهانگ ریهطت  رازبا  نیرخآ  تمایق و  باذع  نیرت  كاندرد  خزود :

تّدش رگید  ياهباذـع  همه ي  زا  هک  تسا  مّنهج  شتآ  دـنیآ ، راتفرگ  نآ  هب  دراد  ناکما  نامیا  لها  هک  یهلا ، باذـع  نیرت  تخس 
اب هک  دنوش  تفای  یناراکهانگ  نایعیـش ، نایم  رد  رگا  میتفگ ، هکنانچ  .تسا  رتزادـگ  ناج  زین  نآ  ندروآ  بات  ًاعبط  دراد و  يرتشیب 

لوه و زا  کـی  چـیه  رد  خزرب و  اـیند ، رد  اـه  نآ  باـسح  دـنریگن و  رارق  یهلا  تمحر  وفع و  دروـم  تائّیـس ، نیگنـس  ِراـب  دوـجو 
نیرتروآ درد  نیرتراب و  هعجاف  خزود ، .دوب  دـهاوخ  مّنهج  شتآ  ناشندـش  كاپ  هار  اـهنت  دوشن ، فاـص  تماـیق  فقاوم  ياهـساره 

شیالاپ مّنهج  شتآ  اب  طقف  دنـشاب ، هدـشن  ریهطت  هدـش  بکترم  ناهانگ  زا  عقوم  نآ  ات  هک  ینانمؤم  تسا و  تمایق  رد  یهلا  باذـع 
لباـق رت و  کبـس  شباذـع  هک  شتآ -  هقبط ي  نیرتـالاب  رد  تیب  لـها  هب  ناـشتّبحم  رطاـخ  هب  هک  تسه  مه  نیا  هـّتبلا  دـنوش و  یم 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  .دوب  دنهاوخ  بقاعم  تسا -  رت  لّمحت 

» ؟ دوش یم  مّنهج  دراو  یسک  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  امش و  نارادتسود  زا  ایآ  : » دش هدیسرپ  ادخ  لوسر  زا 

هب هدـش و  تامّرحم  بکترم  هتخاس و  هدولآ  مالّـسلا  امهیلع  یلع  دّـمحم و  تاروتـسد  زا  ینامرفان  اـب  ار  دوخ  هک  یـسک  : » دـندومرف
یم روشحم  فیثک  هدولآ و  تمایق ، زور  تسا ؛ هدـیزرو  فّلخت  عرـش  ماکحا  هب  لمع  زا  هتـشاد و  اور  متـس  نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و 

.دوش

: دنیامرف یم  وا  هب  یلع  دّمحم و  زور  نآ  رد  و 

یلِإ ُلِصَت  َنیبَّرَقُملا ال  ِهَِکئالَملا  ِناسِحلا َو ال  ِروُحلا  ِهَقَناعُِمل  ِرایخَألا َو ال  َکیلاوَم  ِهَقَفارُِمل  ُُحلصَت  ٌسِفَط ال  ٌرِذَق  َتنَأ  نالُف  ای  »
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.ِهبُونُذ ِضعَِبب  ُبَّذَُـعیَف  َمَّنَهَج  نِم  یلعَألا  ِقَبَّطلا  یلِإ  ُلُخدَـیَف  ِبونُّذـلا -  َنِم  َکیَلَع  ام  ینعی  انُهاه - » ام  َکنَع  َرَّهَُطت  نَِأب  ّالإ  َكانه  ام 
(1)

اب هدـش  شوغآ  مه  یگتـسیاش  هن  يراد و  ار  دوخ  کین  نارورـس  اب  ینیـشنمه  ّتیحالـص  هن  یتسه ، فیثک  هدولآ و  وت  ینـالف ! يا  »
« .دوش هتسش  وت  زا  یگدولآ  هک  نآ  رگم  دیسر  یهاوخن  اهتمعن  نآ  هب  بّرقم ، ناگتشرف  اب ) تبحاصم   ) تقایل هن  ابیز و  ناروح 

.ددرگ یم  باذع  شناهانگ  زا  یخرب  رطاخ  هب  دوش و  یم  دراو  مّنهج  هقبط ي  نیرتالاب  رد  هاگنآ 

مرکا و ربماـیپ  یگتـسیاش  زا  هکلب  تیب ، لـها  نادـناعم  نانمـشد و  وزج  هن  تسا ، مّنهج  يـالاب  هـقبط ي  یهار  نوـنکا  هـک  درف  نـیا 
دوخ هارمه  هک  ناهانگ  تفاثک  یگدولآ و  رطاـخ  هب  ار  وا  راوگرزب  ود  هک  نیا  زور  نآ  اـّما  .دـشاب  یم  مالّـسلا  اـمهیلع  نینمؤملاریما 
یم .دنناد  یم  نایوروکن  نایوخ و  کین  اب  یمدقمه  ّتیحالـص  دقاف  ار  وا  دنیوج و  یم  تئارب  وا  زا  دننک و  یم  تساوخ  زاب  هتخاس 
اراد دوجو  اب  هدولآ ، درف  هک  اجنآ  ات  دروآ ، راب  هب  ناسنا  يارب  نامرح  دناوت  یم  هزادـنا  هچ  ات  هانگ  زا  ندـشن  وش  تسـش و  هک  مینیب 

نارـسُخ میظع و  ررـض  نیا  تسا و  نیمک  رد  خزود  رطخ  لاـح  رهب  .دـبای  یم  شتآ  رد  ار  شیوخ  هاـگیاج  تیب  لـها  ّتبحم  ندوب 
زا یکاپ  هک  بوخ  هچ  .دـنک  طوقـس  مّنهج  شتآ  رد  ضوع  رد  دـنامب و  رود  دوخ  یلاوم  اب  تقفارم  زا  ناسنا  هک  تسا  يزوسناـج 

ترایز رد  هکنانچ  میوشن ؛ التبم  یتخبدـب  يزور و  هایـس  نیا  هب  تقو  کی  ات  مینک  بلط  ناراوگرزب  نآ  زا  اج  نیمه  ار  هانگ  یتشز 
: میراد یم  هضرع  هللادبعابا  ترضح 

ٍمندَع ِهَّنَج  یف  مُکاّیِإ  ینَعَمَج َو  یبُونُِذب َو  مُکنَع  ُهللا  َِینَفَّلَخ  ال 
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.مُِکئایلوَِأل (1) مَُکل َو  اهَّدَعَا  یتَّلا 

ار نآ  هک  يدیواج  تشهب  رد  دـنک ؛ عمج  امـش  نم و  نایم  دزادـنین و  بقع  تیب ) لها   ) امـش زا  مناهانگ  هطـساو ي  هب  ارم  دـنوادخ 
.تسا هدرک  مهارف  امش  ناتسود  يارب  امش و  يارب 

نآ ریثأت  راگدرورپ و  يوس  زا  ناهانگ  ششخب 

هراشا

نآ يالاو  ّتیّمها  ردق و  ناهانگ و  ندش  هدیشخب 

وا دنناوت  یم  هنوگچ  دـنراذگ و  ریثأت  یهلا  ياهتمعن  زا  ناسنا  ّتیمورحم  رب  هزادـنا  هچ  ات  ناهانگ  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیا  هب 
هک ناهانگ -  ندش  هدوشخب  رثا  هک  تساجنیا  .دـننک  شنامرح  رّـسحت و  راچد  دـنزاس و  تمایق  خزرب و  راوشد  ياهرفیک  راتفرگ  ار 

ددرگ یم  وحم  شترایز  رثا  رد  رئاز -  ِناهانگ  یتقو  .دنایامن  یم  ار  شیوخ  ّتیّمها  ردق و  دبای -  یم  نّیعت  تیب  لها  ترایز  یپ  رد 
ًالّقتـسم دـناوت  یم  دـنک و  یم  عنام  عفر  وا  هب  یهلا  ياـهباوث  ندیـسر  زا  رما  نیمه  دریگ ، یم  راـنک  رد  ار  وا  یهلا ، ترفغم  وفع و  و 

، دوش هتـشادرب  وا  زا  ربق  راـشف  لاـعتم ، راـگدرورپ  طـسوت  ناـهانگ  شـشخب  اـب  هک  تروص  نیا  هب  دـهد ؛ رارق  يورخا  راـثآ  وا  يارب 
دهن تشهب  هب  ور  طارص  زا  تمالس  رذگ  اب  ًاتیاهن  دنارذگب و  رس  زا  يراوشد  هب  ار  تمایق  ریگ  سفن  فقاوم  ددرگ ، لهـس  شباسح 

.دریگ رارق  تیب  لها  تیانع  دروم  و 

تسخن ماگ  : ناهانگ يروآدای 

یگدولآ و اب  یمدآ  رگا  .تسیرگن  مه  همّدـقم  دـید  هب  لوبقم ، ترایز  هجیتن ي  رب  هوالع  ار  ناهانگ  شـشخب  ناوت  یم  قیرط  ره  هب 
.ددنبب دیما  شترایز  یلوبق  هب  دناوت  یمن  دشاب ، هدرکن  شیزور  هیـس  لاح  هب  يرکف  نآ  زا  شیپ  دـیایب و  ماما  رـضحم  هب  یهایـس  ور 

.6 قیرط رد  ندراذگ  مدق  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  تسا ؟ هنوگچ  هاگآ  رئاز  کی  ياوه  لاح و  یتسارب 
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زا يریذپ  بیسآ  نودب  شیگدنز  رد  يزور  دنیب  یم  دزادنا ، یم  مشچ  یتقو  دنک ؟ یم  رورم  ار  شیوخ  لامعا  هتـشذگ ي  ترایز ،
دای زا  شبلق  دنمارآ ، شنابز  تسد و  هک  مه  یهاگ  .دنسونأم  تیصعم  اب  دنیب  یم  درگن  یم  هک  شراتفگ  راتفر و  هب  هتـشذگن ، هانگ 
هدز راب  شتـشپ  رب  ار  تیـصعم  زا  ینیگنـس  نمرخ  دنک  یم  ساسحا  نینچنیا  .دزاس  یمن  شیاهر  لطاب  لایخ  .دـنک و  یم  رارف  ادـخ 

رایـسب هچ  .دنا  هدـشن  یفخم  شنهذ  رانک  هشوگ و  رد  دـنیآ و  یم  شدای  هب  رورم  نیا  اب  هک  تسا  ییاه  ینامرفان  اه  نیا  هزات  .تسا 
راثآ و هک  هدرک  يراـک  هتـساوخان  یئوس و  دـصق  نودـب  اـسب  هچ  ییوس  زا  دروآ و  یمن  رطاـخ  هب  ار  اـه  نآ  ًالـصا  هک  ییاـه  هدرک 
ریذـپان و ناربج  جـیاتن  هب  هدـمآ  یم  يرـصتخم  فالخ  ای  یکچوک  هانگ  شدوخ  رظن  هب  هچ  نآ  ای  دـشاب  هداهن  اـج  هب  يدـب  بقاوع 

.دشاب هدیسر  یکانتشحو 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  تفرعم  اب  رئاز  ياوه  لاح و 

.دبای یم  نیگنس  ار  شیوخ  هتساوخان ي  هدروآدای و  هدش و  شومارف  ناهانگ  راب  ریصب ، رئاز 

زا یناشن  رهاظ  هب  هچ  رگا  هک  دنک  یم  يدروخرب  دیوگ ، یم  ینخـس  دنک ، یم  يدـییأت  اضما و  دراگن ، یم  يا  هتـشون  ناسنا  یهاگ 
، ام لوق  لقن  کی  تسا  نکمم  هاگ  .دروآ  یم  لابند  هب  ار  يراـب  تشهد  بقاوع  اـّما  درادـن ، تیاـنج و ...  لـتق و  اـی  ادـخ  یناـمرفان 
هک يدارفا  يارب  .دشاب  هدرک  اپ  هب  نمؤم  ود  نایم  فالتخا  ّرـش و  ام ، ریبعت  کی  تسا  نکمم  هاگ  دشاب ، هتخیر  مه  هب  ار  يا  هداوناخ 

شناد کی  رخـسمت  هاگ  .تسا  رت  نوزفا  يا  هتـساوخان  ناهانگ  نینچ  رطخ  تسا ، یغیلبت  ای  یتیبرت  يوحن  هب  نارگید  اـب  ناـشطابترا 
یتیبرت حیحـص  شور  ندرکن  ذاّختا  وا و  هب  لیلد  یب  ییانتعا  یب  هظحل  کی  یّتح  ای  وا  اـب  بساـنمان  دروخرب  اـی  مّلعم  يوس  زا  زومآ 
.دریگب زین  ار  شمّلعم  نماد  اه  نآ  شتآ  هک  دناشکب  ییاهیداو  هب  ار  وا  دنک و  ضوع  ار  وا  یگدنز  ریـسم  تسا  نکمم  شلباقم ، رد 

نتشاد رظن  رد  نودب  ینخس  نتفگ  ای  ریبعت  کی  ياجبان  ندرب  راک  هب  اب  تسا  نکمم  هتسشن ، ظعو  ربنم  يالاب  رب  هک  یبیطخ  ًاضرف  ای 
زا دیاب  دماجنیب ، درف  کی  یّتح  ِتلالض  یهارمگ و  هب  ینخس  رگا  .دوش  يا  هّدع  فارحنا  زاس  هنیمز  دارفا ، ِتیفرظ 

113 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومن یلاخ  هناش  نآ  ّتیلوؤسم  راب  ریز  زا  ناوت  یمن  زین  هجو  چیه  هب  دیساره و  نآ  تبوقع 

مود ماگ  : ینامیشپ یناشیرپ و 

هبوت ینامیشپ و  یگتشگرس ، همّدقم ي  نتشیوخ : ندید  ور  هایس  نتفای و  راکهانگ 

تاجن يارب  الوم  زا  دادمتسا  راب و  نیگنس  راکهانگ 

یتـقو .دراد  شود  رب  یتـشز  زا  یهوک  دـنک  یم  راـگنا  هراـبکی  هب  دـشیدنا و  یم  زین  هتـساوخان  ناـهانگ  زا  هتـسد  نیا  هب  هاـگآ  رئاز 
یم رد  هدش  بکترم  هک  ار  ییاهاطخ  یتقو  دیآ ، یم  شدای  نارگید  شیادخ و  شدوخ و  ّقح  رد  شیاه  يور  هدایز  شیاهفارـسا و 

شیپ زا  شناهن ، ادیپ و  ياه  تنایخ  اه ، يدرمناوجان  اهتمعن ، نارفک  یتقو  دنارذگ ، یم  رظن  زا  ار  شرامـشیب  ياهـشزغل  یتقو  دـبای ،
دنک و یم  رورم  دوخ  اب  هک  ار  همهنیا  .دشاب  یندروآ  بات  هک  دبای  یم  اه  نیا  زا  رت  نیگنس  ار  شراب  هلوک  دننک ، یم  روبع  شمشچ 
هب ینامیشپ  یناشیرپ و  .دوش  یم  درخ  دنیشن ، یم  ورف  .دنکش  یم  نورد  زا  دبای ؛ یم  رد  ار  تیصعم  راب  ینیگنس  دوجو  مامت  اب  یتقو 

هدش یبیترت  ره  هب  هک  ددرگ  یم  نآ  لابند  هب  .دنک  یمن  اهر  ار  شنابیرگ  يا  هظحل  یهلا  هذخاؤم ي  زا  بارطـضا  دتفا و  یم  شناج 
دـنیب و یم  ار  شکیرات  هریت و  هتـشذگ ي  ییوس  زا  دـنک ؟ هچ  هک  ددرگ  یم  نیا  یپ  رد  دـنک ، صالخ  هایـس  زور  نیا  زا  ار  شدوخ 
، دـیآ یم  رارقا  هب  هک  تسا  نیا  .درازآ  یم  ار  شناـج  شتآ ، زا  ساره  ادـخ و  باذـع  زا  سرت  وس  رگید  زا  دوش و  یم  هتـسکشرس 

شا یـصالخ  يارب  ار  یهاگ  زیرگ  درادن و  يرارف  هار  هک  دنیب  یم  .دنک  یم  فارتعا  هدرک  هچ  نآ  هب  شیادخ  شیپ  دنز و  یم  وناز 
یقاب شیارب  يا  هراچ  چـیه  یتشلپ ، یتشز و  شیـالآ و  هتفرگ و  ار  شدوجو  رـسارس  هاـنگ ، تکـاله  هک  دـنک  یم  سح  دـبای ، یمن 

.تسا هتشاذگن 

موس ماگ  : ماما هب  ندرب  هانپ 

هراچ چیه  اه  تبیـصم  نیا  .تسا  هنوگ  نیا  شزور  لاح و  دنک و  یم  هبرجت  ار  یتلاح  نینچ  دراد ، ترایز  مزع  یتقو  تفرعم  اب  رئاز 
وا يارب  ار  يا 
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زا ار  هدننک  درخ  ِراب  نیا  دنک و  شصالخ  باذع  موجه  زا  هک  ددرگ  یم  یهاگهانپ  ِیپ  هدز ، تریح  هتشگرس و  دنا ، هتشاذگن  یقاب 
ینابرهم ِزرورهم  هانپ  رـس  هب  هک  تسا  نیا  .دـنک  نوریب  وا  حور  زا  ار  هانگ  ساسحا  یگتـسکش و  يدـنمدرد ، نیا  درادرب و  شـشود 

یم هضرع  ار  اه  ییاوسر  اه و  تیانج  نآ  همه ي  شیالوم  هب  دور  یم  هک  اـجنآ  .دـیامن  یم  دادمتـسا  وا  زا  دـنک و  یم  ور  شماـما 
ندیشک نوریب  دبلط و  یم  يریگتسد  دنک و  یم  تاجن  بلط  یگدروخ ، رس  یگدنامرد و  یگتـسکش و  همه ي  اب  تقو  نآ  دراد و 

هک دـهد  یم  ناشن  تسا و  ناوارف  تارایز  نوتم  رد  یتلاح ، ضرع  نینچ  هنومن ي  .دـهاوخ  یم  شنارورـس  زا  هانگ  نجل  زا  ار  دوخ 
.تسا كاپ  هاگشیپ  نآ  رد  روضح  ماگنه  رد  لآ  هدیا  تلاح  یتلاح ، نینچ 

: میناوخ یم  عیقب  مولظم  هّمئا ي  ترایز  رد  لاثم  روط  هب 

.يدَّرلا نِم  یکلَهلا  ُذِقنَتسُم  مُِکب  ُهَذِقنَتسَی  نَأ  َصالَخلا َو  هِماقَِمب  اجَر  یَنَج َو  اِمب  َرَّقَأ  َناکتسا َو  َأَطخَأ َو  َفَرـسَأ َو  نَم  ُماقَم  اذه  َو  ... 
(1)

زا تاجن  دـیما  هدومن و  رارقا  شتیاـنج  هب  هتـشگ و  هدـنامرد  هدـش و  اـطخ  راـچد  هدرک و  يور  هداـیز  هک  یـسک  هاـگیاج  تسا  نیا 
.شدناهرب تکاله  هطرو ي  زا  ناگدش  كاله  هدننک ي  اهر  امش ، هلیسو ي  هب  هک  نیا  هب ] هدش  راودیما   ] تسا و هتسب  شهاگیاج 

مراهچ ماگ  : رافغتسا

.تسا رافغتسا  تیصعم ، راب  ریز  یگتسکش  ناربج  هانگ و  راب  زا  ییاهر  راکهار 

نتفرورف تکاله و  هب  شیوخ  یکیدزن  یتخبدب و  ار و  دوخ  يزور  هایس  دبای و  یم  یتّیعضو  نینچ  رد  ار  دوخ  تفرعم ، اب  رئاز  یتقو 
هلحرم نیا  زا  دناوتب  هک  دنک  هچ  دزیوایب و  يزیواتسد  هچ  هب  هک  دتفا  یم  نیا  یپ  رد  دنک ، یم  كاردا  يدوبان  قالتاب  رد  ار  شیوخ 

؟ دبای ییاهر  روآ  هرهلد  ي 
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تسا نانآ  راید  یهار  وا  و  دنناد -  یم  ناگدولآ  زا  يرب  ار  شیوخ  هک  ینارورـس  نامه  دنا و  هدناوخ  رافغتـسا  هب  ار  وا  هک  دنیب  یم 
ات دـنزب  ییاهراک  هب  تسد  دـیاب  دراد و  طیارـش  ندرازگ ، هبوت  نیا  اّما  .دـنا  هداد  شناشن  ار  ّتیعقوم  نیا  زا  نتفای  ییاهر  راـکهار  - 
یم یفّرعم  هنوگ  نیا  ار  هبوت  یساسا  طرـش  شـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .ددرگ  راودیما  باقرغ ، نیا  زا  شیوخ  تاجن  هب  دناوتب 

: دنیامرف

َیلِإ َجُرخَت  نَأ  ُِعباّرلا.اهَیِّدَُؤتَف  اهَتعَّیَض  ٍهَضیرَف  ِّلُک  یلِإ  َدِمعَت  نَأ  ُِثلاثلا  .هیلِإ  ِدوَعلا  ِكرَت  یلَع  ُمزَعلا  یناّثلا  .یـضَم  ام  یلَع  ُمَدَّنلا  ُلَّوَالَا 
هَبیذـُتَف ِتحُّسلا  یَلَع  َتَبَن  يذـّلا  ِمحَّللا  یلِإ  َدِـمعَت  نَأ  ُسِماخلا  .ٌهَِعبَت  َکیَلَع  َسَیل  َسَلمَأ َو  َهللا  یَقلَت  یّتَح  مُهَنَیب  َکَنَیب َو  اّـمِم  ِساـّنلا 

.َهللا (1) ُرِفغَتسَأ  ُلوقَت : ٍِذئَنیحَف  ِهَیِصعَملا  َهَوالَح  ُهَتقَذَأ  امَک  ِهَعاّطلا  َهَرارَم  َمسِجلا  َقیُذت  نأ  سداّسلا  .هُریَغ  ٌمَحل  َُتبنَی  یّتَح  ِنازحألِاب 

هدرک شعیاض  هک  يا  هیضرف  ره  موس : .هانگ  نآ  يوس  هب  نتـشگزاب  كرت  يارب  مزع  مود : .تسا  هتـشذگ  هچ  نآ  رب  ینامیـشپ  لّوا :
ار دـنوادخ  هک  نآ  ات  ینک ) ادا  ار  مدرم  قوقح   ) تساه نآ  وت و  نیب  هک  هچ  نآ  زا  مدرم  يوسب  يوش  جراـخ  مراـهچ : .ینک  ادا  يا 
ینک و دـصق  ار  هدـییور  تیـصعم  رثا  رب  تنت  رب  هک  یتشوگ  مجنپ : .ینک  تاقالم  تسین ، تندرگ  هب  یهانگ  هک  یلاح  رد  هزیکاپ و 
ار تعاـط  تداـبع و  ترارم  دوخ ]  ] مسج رب  مشـش : .دـیورب  تنت ] رب   ] نآ زا  ریغ  یتشوگ  هک  نآ  اـت  يربب  نیب  زا  اههودـنا  اـب  ار  نآ 

.هللاَرِفغَتسَأ ییوگ : یم  هاگنآ  سپ  .يا  هدناشچ  ار  تیصعم  ینیریش  هک  هنوگنامه  یناشچب 

مالک ریما  مالک  رد  رافغتسا  هبوت و  ياه  ماگ  طیارش و 

يا هراچ  رافغتـسا ، لیمکت  يارب  دنک و  رافغتـسا  هب  ور  دـیاب  تسا ، دوخ  لمع  شیوخ و  سفن  زا  هدزلد  ناشیرپ و  مدان و  یمدآ  رگا 
.8 نیا ندومیپ  زا 
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دنا و هتفرگ  فدـه  ار  رافغتـسا  يالاب  تاجرد  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  هک  يرخآ  ماگ  ود  هچ  رگا  .تسین  اهمدـق 
ًاعقاو یمدآ  رگا  .دنروسیم  وا  يارب  ًالماک  تسخن  ماگ  راهچ  هک  تسه  ردق  نیا  اما  دنوش ، یّقلت  ناسنا  يداع  لّمحت  زا  جراخ  دـیاش 

تشگزاب رکف  هب  يا  هظحل  ایآ  دنک ، یم  هبوت  دصق  یتقو  دشاب ، هتفرگ  ار  شیاپارس  تمادن  دشاب و  هدیسر  یگتسکش  تناکتسا و  هب 
زاـب نیـشیپ  ياـهیگدولآ  هب  هک  دـنک  یم  مزج  ار  شمزع  ًاـعقاو  دـشیدنا ، یم  حوصن  هبوـت ي  هب  یعقاو  رگ  هبوـت  دـتفا ؟ یم  هاـنگ  هب 

هچ نآ  فرط  هاگچیه  دزاین و  تسد  شیاهیتشز  رارکت  هب  زگره  هک  دنک  یم  دهع  دوخ  يادـخ  اب  دراذـگ ، یم  رارق  دوخ  اب  .ددرگن 
هنیشیپ ي دنا و  هدناسر  تیصعم  نایاپ  تعاط و  زاغآ  ّطخ  رـس  رب  ار  وا  یناشیرپ ، ینامیـشپ و  .دورن  هتـشاد ، زاب  نآ  زا  ار  وا  شیادخ 
اه نیا  زا  سپ  .دـشیدنین  تشگزاب  هب  هاـگچیه  هک  هدرک  داـجیا  يوق  يا  هزیگنا  وا  رد  هتخاـس و  هّبنتم  ار  وا  شا ، یناـملظ  کـیرات و 

تسد ترایز ، زا  شیپ  دراد ، ییاضق  ياهزامن  رگا  هانگ ، زا  هدنمرـش  هتـسکشرس و  رئاز  دوب ، سانلا  ّقح  هللا و  ّقح  يادا  رکف  هب  دیاب 
دنک و یم  ادا  نتفر  زا  لبق  دراد ، هدهع  رب  هقدص  ای  هتفرگ  سمخ  زا  یهلا  یلام  قوقح  رگا  دریگ ، یم  اه  نآ  ياضق  هب  میمـصت  مک 

ترایز هار  رد  هنیزه  فرص  زا  لبق  تیب -  لها  يریگتـسد  هب  راودیما  هانگ و  زا  نامیـشپ  رئاز.دنادرگ  یم  زاب  نآ  بحاص  هب  ار  قح 
تاـناکما دـعب  دـنک و  یم  شـالت  دراد ، ندرگ  هب  هک  ییاـه  نیِد  ناربـج  يارب  دـتفا و  یم  نآ  نیا و  هب  شیراکهدـب  رکف  هـب  لّوا  - 

.دنک یم  عمج  ار  شرفس 

.تسا شیوخ  ناهانگ  كرادت  ناربج و  رکف  هب  ترایز  زا  شیپ  راک ، هبوت  رئاز 

حماست لامها و  اب  ار  هلأسم  ناوتب  نآ  ندنادرگزاب  رد  تشذگ و  شرانک  زا  یتحار  هب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ساّنلا  ّقح  دناد  یم  وا 
ار يدرد  دشخب و  یمن  يدوس  دنبلط ، یم  وا  زا  ار  دوخ  قوقح  ناراکبلط ، هک  یماگنه  رد  شترایز  دناد  یم  .درک  رازگرب  لهاست  و 

ندش هتفریذپ  هار  ناهانگ  هبوت ، شریذـپ  نودـب  تسا و  مدرم  قوقح  تخادرپ  رافغتـسا ، هبوت و  طرـش  هک  ارچ  .دـنک  یمن  اود  وا  زا 
.دننک یم  دس  ار  وا  ندیدرگ  كاپ  ترایز و 
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ناهانگ زا  ندش  كاپ  يارب  وکین  يا  هناهب  : ترایز

.دنک یم  نادنچ  دص  ار  هبوت  شریذپ  لامتحا  ناشیا  ترایز  ماما و  دزن  روضح 

هب وا  هک  تسا  یماـگنه  زا  ریغ  نیا  .دـهد  وشتـسش  ار  شیوخ  نآ  زا  شیپ  دـیاب  دـنک ، یم  ار  شماـما  رادـید  دـصق  رئاز ، رگا  يراـب 
ماما شوغآ  رد  هک  یهلا  تمحر  ياهتنا  یب  سونایقا  تسوا و  نیا  اجنیا  .دنک  یم  نارفغ  بلط  دـنوادخ  زا  ییاهنت  هب  دوخ و  يدوخ 

مالّسلا هیلع  ماما  يوربآ  هب  ار  شیوخ  هکلب  تسین ، اهنت  راکهانگ  هتسکشرس ي  رگید  اجنیا  .دز  ایرد  نیا  هب  لد  دیاب  دنز و  یم  جوم 
تسا نکمم  هک  تسا  یبلق  ًالّوا  يدابع و  یلمع  دوخ  زین  رافغتسا  .تسا  هدروآ  وا  تهاجو  هانپ  رد  ار  شیوخ  ییور  هیس  هدز و  هرگ 

، يرآ .میا  هدرب  الاب  رایسب  ار  شریذپ  نیا  لامتحا  مینک ، یم  لصّتم  ایرد  نیا  هب  ار  دوخ  هک  یماگنه  ددرگ و  دودرم  ای  دوش  هتفریذپ 
رگا ایآ  اّما  دـنیامن ، كاپ  شیوخ  مرک  هب  دـنک ، یعقاو  رافغتـسا  هبوت و  مزع  تراـیز ، زا  شیپ  هک  نآ  نودـب  ار  یـسک  تسا  نکمم 

ایآ و  تسا ؟ هدرک  ار  هتشذگ  هب  تشگزاب  مدع  دصق  شیوخ  دزن  دراد و  هانگ  كرت  رب  راوتـسا  یمزع  ددرگ ، مه  كاپ  يدرف  نینچ 
یم هرابود  ار  هدـش  ریهطت  ناج  نیا  تسین  راک  رد  يا  هدارا  مزع و  نوچ  هک  نآ  اـی  تشاد ؟ دـهاوخ  تاـبث  زا  يا  هرهب  وا  ریهطت  نیا 

؟ ون زا  يزور  ون و  زا  زور  مه  زاب  دیالآ و 

.میشیدنیب دوخ  ناج  ریهطت  هب  ترایز  رد  دیاب 

میورب ترایز  هک  مینکن  دصق  ارچ  سپ  .دهد  یم  وشتسش  ار  هانگ  زا  هتفرگ  رابغ  نامیشپ و  ناگدولآ  هک  تسا  ترایز  رون  لالز  نیا 
اب دوش  یمن  .دناتسب  یتلیضف  هنوگ  ره  تفایرد  زا  ار  ام  نانیمطا  دیاب  نتفر ، ماما  رضحم  هب  هدولآ  هک  دشاب  نامساوح  میوش ؟ كاپ  و 
هک نیا  زا  میسارهب  ار ! ادخ  .تساوخ  ار  ریهطت  یگزیکاپ و  هدرکن ، هبوت  دوش  یمن  تشاد ، تجاح  عفر  یعطق  عّقوت  تفر و  یگدولآ 

یتـخب هایـس  اـب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  میوش و  مورحم  ناـمدوخ  تسد  هب  گرتـس  تاـکرب  نیا  زا  تراـیز ، هب  رّرکم  نتفر  دوجو  اـب 
ار ام  هراومه  ترخآ ، تبوقع  یندشان  فصو  جنر  یتخس و  تواقش و  لامعا و  همان ي  رد  ناهانگ  ندنام  یقاب  رطخ  .مینک  هجاوم 
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هبوت رافغتـسا و  میناهرب ! یهایـس  تاـملظ و  زا  ناتـسرون  نیا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  تقو  گـنرد !؟ ياـج  هچ  سپ  .دـنک  یم  دـیدهت 
یگتـسکش و تناکتـسا و  اـت  تسین  هبوـت  هبوـت ، و  دـشاب ، یعقاو  هـک  نآ  هـب  طورـشم  تـسا ، تراـیز  رد  ریذـپان  راـکنا  يا  همّدـقم 

یم نایرج  ترایز ، یهانتی  یهلا و ال  تاکرب  هک  تسا  رتسب  نیا  رد  .دنک  هارمه  ًاعقاو  هک  یعّنـصت  هن  ار  یگدنکفارـس  یگدـنمرش و 
زا يراظتنا  هچ  میتفین ، نآ  نتسکش  رکف  هب  میشاب و  هدرک  انب  رورس  رون و  لیـس  نیا  ربارب  تیـصعم  زا  يّدس  دوخ  رگا  هن  رگ  دنبای و 
هک تسا  نیا  هتفای ، فرـسم  راـکاطخ و  ًاـعقاو  ار  دوخ  تسا  نارگن  شهاـنگ  زاـب  ینیگنـس  زا  هک  يرئاز  تشاد ؟ میناوت  یم  تراـیز 

هتفریذپ تیب ، لها  يریگتـسد  هب  دیما  تعافـش و  هب  لاکّتا  اب  نینچنیا  .دساره  یم  ادخ  باقع  زا  دنک و  یم  تمادن  راهظا  ساسحا و 
ترفغم اهبیع و  ندـش  هدیـشوپ  ناهانگ و  نتفر  ناـیم  زا  اـب  اـت  تسا  راودـیما  قداـص ، ییاـجر  اـب  ار  شرافغتـسا  لوبق  هبوت و  ندـش 

رد یـصاعم -  نیگنـس  راب  ياجب  ترایز -  رفـس  زا  ار  تداعـس  تاغوس  ددرگ و  یم  قّقحم  زین  شیاه  هتـساوخ  ریاـس  شیاهـشزغل ،
نیگنـس و ییاهمدـق  اـب  دراذـگ و  یم  فرـشا  فجن  سّدـقم  يداو  هب  اـپ  ًـالثم  یتقو  يرئاز ، نینچنیا  .دربب  دوخ  هارمه  شراـب  هشوت 
لوه و اه و  لاـیخ  رکف و  اهبارطـضا و  نآ  ماـمت  شبلق  دریگ ، یم  رارق  ناـشیا  حیرـض  ربارب  دـنک و  یم  شیـالوم  مرح  هب  ور  نارگن 
ار شدوجو  رسارس  دنک و  یم  سح  ینامرفان  زا  يراب  هلوک  تیصعم و  زا  یهوک  دوخ  شود  رب  ییوس  زا  .دراد  هارمه  هب  ار  اهـساره 
، ییاریذـپ نابرهم و  نابزیم  نئمطم و  هانپ  رـس  هب  هداـهن و  ور  یهاـگهانپ  بوخ  هب  هک  دـنیب  یم  رگید  يوس  زا  اـّما  دریگ ، یم  هودـنا 

نیا زا  شتـشگزاب ، هبوت و  نتفریذـپ  اب  دـنک و  صالخ  راب  نیا  زا  ار  وا  دـناوت  یم  هناخ  نیا  بحاـص  هک  دراد  نیقی  هدـش و  هدـنهانپ 
: دنار یم  نابز  رب  شیالوم  هب  باطخ  هک  تسا  نیا  .دشخب  شا  ییاهر  میظع  بارطضا  هودنا و 

ُتُذل َکِمَرَح َو  یلِإ  ُتأََجل  َِکئانَِفب َو  یلحَر  ُتطَطَح  دَق  َو 
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ًالِقعَم َو ال ًازرِح َو ال  ُدِجَأ  امَف  يداقُر  ینتَعَنَم  يرهَظ َو  ُبُونُّذلا  ِتَلَقثَأ  دَق  ِکتَرـضَح َو  ِفَرَـش  َِکَتلِزنَم َو  ِمیظَِعب  یملِِعل  َکِحیرَِـضب 
.َکیََدل (1) یعافِشتسا  ِهَیِلا َو  َِکب  یلُّسَوَت  یلاعَت َو  َهللا  ّالِإ  ِهَیلِإ  ُأَجلَأ  ًأَجلَم 

میظع و هاگیاج  هب  هک  ور  نآ  زا  ما  هدـش  هدـنهانپ  وت  ربق  هب  ما و  هدروآ  هانپ  وت  مرح  هب  ما و  هدـنکفا  وت  تحاـس  رد  ار  ما  هنب  راـب و  و 
راد و هگن  چـیه  سپ  .دـنا  هدوبر  ممـشچ  زا  باوخ  دـننک و  یم  ینیگنـس  متـشپ  رب  ناهانگ  هک  یلاح  رد  .مهاـگآ  وت  روضح  فرش 

.وت شیپ  نتعافش  بلط  وا و  يوس  وت  هب  ملّسوت  یلاعت و  دنوادخ  رگم  مبای ؛ یمن  ندروآ  هانپ  يارب  یهاگهانپ  ظفاحم و 

.تسین تعاط  يداو  رد  نداهن  مدق  اه و  یتشز  زا  نتشگزاب  زا  يزیرگ 

.میهاوخب ادخ  زا  ار  هبوت  یلوبق  تیب  لها  يریگتسد  هب  دیما  تعافش و  هب  لاکّتا  اب 

تکاله زا  ناراکهنگ  شخب  تاجن  ادخ : ناگدیزگرب  نیرت  بوبحم  راس  هیاس 

یپ رد  هدز و  رـس  وا  زا  ماـگنه  نآ  اـت  هچ  نآ  زا  ینامیـشپ  لاـبند  هب  هـک  تـسا  فرژ  نـینچنیا ، يرئاز  تـفرعم  یهاـگآ و  ردـق  نآ 
ار یناسنا  تلاح  ددرگ و  یم  رارق  یب  بات و  یب  دوش و  یم  هدوبر  شمشچ  زا  باوخ  هدرک ، هک  ییاهتیـصعم  اهینامرفان و  يروآدای 
و ُتأََجل »  » ریباعت .تسا  هتفای  ار  ینّئمطم  نما و  ناکم  الاح  هتخیرگ و  نآ  زا  هدیـسرت ، یـشحو  هدنرد و  یناویح  زا  هک  دنک  یم  ادـیپ 

دوخ ناهانگ ، یناوارف  رثا  رد  تفرعم ، اب  رئاز  نیا  .دنک  یم  ریوصت  ار  تلاح  نیا  یبوخ  هب  تسا ، ندش  هدنهانپ  يانعم  هب  هک  ُتُذل » »
هیاس ریز  هک  تسا  نیا  درگن ، یم  ار  تمایق  تخس  باتک  باسح و  یهلا و  باذع  دوخ  يور  شیپ  دنیب و  یم  تکاله  فرُش  رد  ار 

تعافـش ادخ ، هاگرد  نادنموربآ  نیا  زا  دبلط و  یم  هکلهم  زا  ار  دوخ  تاجن  نانآ  زا  دیآ و  یم  یهلا  ناگدیزگرب  نیرت  بوبحم  ي 
تلاح نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مشـش  ترایز  رد  يرگید  يابیز  ترابع  رد  .دهاوخ  یم  ار  شیهایـسور  زا  تشذـگ  دوخ و 

.3: مینک یم  ضرع  شترضح  روضح  هب  هک  اجنآ  تسا ؛ هدش  هراشا 
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ِراّنلا َنِم  َِکب  ًاذِّوَعَتُم  ِراّنلا  َنِم  یتَبَقَر  َصالَخ  َِکتَعافَِـشب  یغَتبَأ  ِهَعافَّشلا  یف  َکَیلِإ  ًابِغار  َکـِتَرایِزب  َّلَـجَوَّزَع  ِهللا  یلِإ  ًاـبِّرَقَتُم  َکـُتیَتَأ 
...يرهَظ (1) یلَع  اُهتبَطَتحا  یّتِلا  یبونُذ  نِم  ًابِراه 

تعافش اب  مقاتشم و  وت  تعافش  هب  هک  یلاح  رد  میوج و  یم  بّرقت  ّلجوّزع  دنوادخ  دزن  وت  ترایز  هب  هک  یلاح  رد  ما  هدمآ  وت  دزن 
رب هک  یناـهانگ  زا  ما و  هدروآ  هاـنپ  وت  هب  شتآ  زا  هک  یلاـح  رد  ما ] هدـمآ  وت  يوس  هب   ] .میوج یم  شتآ  زا  ار  مندرگ  یـصالخ  وـت 

.ما يرارف  ما  هدرک  راب  متشپ 

مالّسلا هیلع  ماما  تعافش  شوغآ  هب  قایتشا  شتآ و  زا  يرارف  رئاز 

ياه یهایس  اهیتشز و  زا  وا  .دنک  یم  دوخ  هرابرد ي  تیصعم ، زا  هدید  تبیـصم  رئاز  هک  تسا  یفـصو  نیرتایوگ  يرارف ) « ) براه »
هب شنتفای  تاجن  دـیما  هب  ناریح  برطـضم و  ناود و  ناود  هتخیرگ و  هدرک -  ناـشرورم  هدیـشیدنا و  اـه  نآ  هراـبرد ي  هک  دوخ - 
وا دسرب و  شداد  هب  هک  دبلط  یم  یـسر  دایرف  دنک و  یم  یهاوخ ) هانپ  « ) هذاعتـسا  » هک تسا  یناسنا  لاح  وا ، لاح  .هدمآ  ماما  میرح 

هدروآ شرـس  رب  ییالب  هچ  ناهانگ  دناد  یم  ًالّوا  هک  نینچنیا  يرئاز  هب  اشوخ  .دنک  دازآ  هداتفا  اه  نآ  رد  هک  ییاهماد  اهدنب و  زا  ار 
شرـس رب  ییالب  هچ  دمهف  یم  مالک  کی  رد  و  دنا ؟ هدز  لفق  ار  وا  بلق  دـنا و  هداد  رارق  گرم  ضرعم  رد  ار  وا  حور  ردـقچ  دـنا و 

یب نئمطم و  یّلح  هار  هب  شتاجن  ییاهر و  يارب  هداد و  صیخـشت  بوخ  ار  دوخ  جالع  هار  ًایناث  تسین و  لفاغ  هعجاف  نیا  زا  هدمآ و 
هایـس زا  ادخ  دوش  ثعاب  ماما  ییور  بوخ  دنک و  شتعافـش  ادخ  شیپ  ماما ، ات  هدمآ  نونکا  وا  .تسا  هدش  لسّوتم  لیدـب  یب  اتمه و 

دریذـپب و ار  وا  شلـضف  فطل و  هب  ماما  هک  تسا  دـیما  .دـنک  فاـعم  خزود  نازوس  شتآ  لّـمحت  زا  ار  شندرگ  درذـگب و  وا  ییور 
اهماد و نیا  زا  نآ ، ِرد  رب  ییادـگ  اب  دـناوتب  هک  تسین  يرگید  هاگرد  چـیه  هک  دـنادب  دـیاب  هنرگ  دـسرب و  شداد  هب  دـهد و  شناما 

.س.دهرب اهساره 
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وا رگا  هک  تسا  عیفر  ردق  نآ  ماما  ماقم  ردق و  دنادب  لاح  نیع  رد  دیوجب و  تاجن  دهاوخب و  دایرف  دـبلطب ، هانپ  دـنک ، سامتلا  دـیاب 
دنلب هاـگراب  هب  نینچ  ار  هثاغتـسا  اـجتلا و  ییوـج و  هاـنپ  نیا  .دـشوپ  یم  مـشچ  راـکهنگ  زا  شیور  لُـگ  هـب  لاـعتم  يادـخ  دـهاوخب 

: میراد یم  هضرع  ءادهّشلادّیس 

نِإ ًهعیفَر  ًَهلِزنَم  ًاردَـق َو  ًاهاج َو  ِهللاَدـنِع  ََکل  َّنِأَف  یِّبَر  َکِّبَر َو  نِم  ینبِهوَتـسا  َِکتَرمُز َو  َِکبزِح َو  یف  ینلِخدَأ  َيـالوَم  يدِّیَـس َو  اـی 
.َتعِّفُش (1) َتعَفَش  نِإ  َتیطعُأ َو  َتلَأَس 

دزن هک  ارچ  يامن  شـشخب  بلط  میارب  تراگدرورپ  مراـگدرورپ و  زا  نک و  دراو  دوخ  هورگ  هتـسد و  رد  ارم  نم ! رورـس  اـقآ و  يا 
یم هتفریذـپ  تتعافـش  ییاـمن  تعافـش  رگا  يوش و  یم  هداد  یبـلطب ، رگا  .يدـنلب  تلزنم  تسا و  یجرا  ماـقم و  وـت  يارب  دـنوادخ 

.س.ددرگ
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تّمه تّین و  مود : شخب 

هراشا

هدیکچ

.مییامن یم  لیلحت  لمع »  » رد ار  نآ  ریثأت  نازیم  میوش و  یم  روآدای  ار  تادابع  رد  ّتین »  » ّتیّمها لّوا ، لصف  رد  ادتبا  شخب  نیا  رد 

.میزادرپ یم  ّتبحم  قوش  تفرعم و  اب  نآ  هطبار ي  یسررب  هب  سپس 

.درک میهاوخ  یفّرعم  لیـصفت  هب  ار  نآ  قیداصم  بتارم و  مینک و  یم  یـسررب  ار  ترایز  رد  نآ  شقن  تبرق ، دـصق  ّتیّمها  حرط  اب 
.دش میهاوخ  رکّذتم  ار  نآ  ّتیّمها  مینک و  یم  یفّرعم  یبلق  ّتین  ینوریب  ساکعنا  یحراوج و  رثا  ناونع  هب  ار  تّمه  مود : لصف  رد 

تّین لصف 1-

تّین تّیّمها 

لمع حور  ّتین :

طیارش و هب  هتـسب  دنناوت  یم  ینوگانوگ  راذگ  ریثأت  لماوع  دنراد و  دوجو  یفلتخم  ياهکالم  يدابع ، لمع  ره  يراذگ  شزرا  يارب 
يرـشق و ار  نآ  ای  دـنهدب  رابتعا  نزو و  نآ  هب  دـنناشکب ؛ دورف  ای  زارف  هب  ار  صاخ  لمع  کـی  شزرا  نازیم  لـعاف ، فلتخم  تـالاح 

شقن لمع ، شزرا  رد  رثؤم  ياهرتماراپ  نایم  رد  ّتین »  » .تسا ّتین  مدـق ، لّوا  طرـش  لمع ، کی  نتفای  رابتعا  رد  .دـنزاس  یهت  ناـیم 
.تسا نآ  دبلاک  رد  هدش  هدیمد  حور  لمع و  هب  تبسن  قایتشا  ّدلوم  نامه  هزیگنا ، .دنک  یم  يزاب  ار  ساسا  سأر و 

باوث ِتفایرد  مزال  طرش  صلاخ ، ّتین 

هب هک  هتفهن  یفده  دصق و  زادنا ، مشچ  نیا  سپ  رد  اّما  دیآ ، یم  ناگمه  مشچ  هب  هک  دراد  يا  هتسوپ  رهاظ و  یمسج و  يراتفر ، ره 
لعاف هک  يا  هجیتن  عقاو  رد  نآ و  هب  ندیزای  تسد  زا  وا  هزیگنا ي  لمع ، کی  هب  مادقا  يارب  درف  كّرحم  .دـشخب  یم  ماج  هندـب  نیا 

رب ّبترتم  یهلا  ياه  باوث  هب  ندیـسر  يارب  مزال  طرـش  ّتین  .دـنک  یم  نییعت  ار  لعف  هبترم ي  دـتفا ، یم  وپاـکت  هب  نآ  هب  لـین  يارب 
هب اّما  دنکب  ار  یلمع  دصق  یمدآ  رگا  هک  يروط  هب  تساهناسنا ؛ تاّین  زین  لاعتم  دنوادخ  یسرباسح  كالم  تسا و  لمع 
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: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  .دید  دهاوخ  طوبضم  دوخ  همانراک ي  رد  ار  نآ  تمایق  زور  دباین ، قیفوت  نآ  ماجنا 

.ٌهَنَسَح (1) َُهل  تَِبتُک  اهلَمعَی  َمل  ٍهَنَسَِحب َو  َّمَه  نَم 

.دوش یم  هتشون  شیارب  يا  هنسح  ّتین ] تّمه و  نیا  رطاخ  هب   ] دناسرن ماجنا  هب  ار  نآ  دنکب و  ار  يا  هنسح  ماجنا ]  ] دصق هک  ره 

.تسا ّتین  هب  لمع  هجرد ي 

یتسپ هب  ّتین  هچ  ره  دـبای و  یم  يرتشیب  رابتعا  زین  لمع  دریگ ، رارق  يرتالاو  هجرد ي  رد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  یمدآ  ّتین  ردـق  ره 
نکمم هنوگ  نیا  .دراد  یگتسب  اه  ّتین  هب  لامعا  فلتخم  بتارم  تاجرد و  هک  تساذل  .دبای  یم  یتساک  رتشیب  لمع  شزرا  دیارگ ،
تـسپ چوپ و  شبحاص ، دـساف  ّتین  لیلد  هب  یکی  ود  نیا  نایم  یلو  دنـشاب ، رگیدـکی  هباشم  ًالماک  يرهاظ  ظاحل  زا  لـمع  ود  تسا 

رد هنوگ  نیا  يا  هسیاقم  لاثم  .دریگ  رارق  تشادگرزب  دروم  دوش و  عقاو  لوبق  دروم  شلماع ، حیحص  ّتین  رطاخ  هب  يرگید  ددرگ و 
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  توافتم ، ّتین  ود  اب  لمع  کی 

نآرق رد  توافتم ، ّتین  ود  اب  لمع  کی  هسیاقم ي 

ِلَثَمَک ُُهلَثَمَف  ِرِخآلا  ِموَیلا  ِهللاِاب َو  ُنِمُؤی  ِساّنلا َو ال  َءائِر  َهلاـم  ُقِفُنی  يذَّلاَـک  يذَـألا  ِنَّملاـِب َو  مُِکتاقَدَـص  اولِطُبت  ـال  اونَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیَأ  اـی 
.َنیِرفاکلا َموَقلا  يِدهَی  ُهللا ال  اُوبَسَک َو  اّمِم  ٍءیَش  یلَع  َنورِدقَی  ًادلَص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصأَف  ٌباُرت  ِهیَلَع  ٍناوفَص 

َمل نِإَف  ِنیَفعِـض  اهَلُکُأ  تَتآَف  ٌِلباو  اـَهباصَأ  ٍهَوبَِرب  ٌهَّنَج  لَـثَمَک  مِهِـسُفنَأ  نِم  ًاـتیبثَت  ِهللا َو  ِتاـضرَم  َءاـِغتبا  ُمَُهلاومَأ  َنوقِفُنی  َنیذَّلا  ُلَـثَم  َو 
.ٌریَصب (2)5. َنولَمعَت  اِمب  ُهللا  ٌّلَطَف َو  ٌِلباو  اهبُِصی 
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هک دیـشابن )  ) یـسک دننامه  دینکن ، لطاب  ندـیناسر  رازآ  نداهن و  ّتنم  اب  ار  شیوخ  ياه  هقدـص  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
يور رب  هک  تسا  یفاص  گنـس  لَثَم  وا  لَثَم  .درادن  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  دـنک و  یم  قافنا  ییامندوخ  يور  زا  ار  دوخ  لاوما 

هچ نآ  زا  یناسک ] نینچ   ] .دراذگ یقاب  ریذپان  تشک  نانچمه  ار  گنس  نآ  دراب و  ورف  دنت  یناراب  هاگان  هب  دشاب ، هتـسشن  كاخ  نآ 
.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  ادخ  هک  دنرب  یمن  يدوس  دنا  هدرک 

يا هپت  رب  تسا  یناتـسوب  لثم  دننک ، یم  قافنا  یبلق  رواب  نیقی و  يور  زا  ادخ  ياضر  بلط  يارب  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم  و 
و تسین ) لوصحم  یب  مه  نآ   ) دراب نآ  رب  یناراب  مرن  هک  دـنت  یناراب  هن  رگا  دـهد و  هویم  نادـنچ  ود  دراب و  نآ  رب  دـنت  یناراـب  هک 

.تسانیب امش  ياهراک  هب  ادخ 

.تسا رمث  رپ  فعاضم و  هناصلاخ  لمع  هیام و  یب  دوس و  یب  صلاخان  لمع 

ماجنا ار  لمع  کی  ًارهاظ  ود  ره  دشخب ، یم  دوخ  لام  زا  لاعتم  دنوادخ  ياضر  يارب  هک  نآ  دـنک و  یم  قافنا  هناراکایر  هک  یـسک 
ار كاخ  نیا  دنت  یناراب  هتـسشن و  كاخ  نآ  رب  هک  دنک  یم  یفاص  گنـس  هب  هیبشت  ار  صلاخان  لمع  لاعتم ، دـنوادخ  اّما  دـنا ، هداد 

یمن دوخ  لمع  زا  یفرط  اوبـسک » اّمم  ءیـش  یلع  نوردقی  ال  : » دنراد يدوصقم  نینچ  نیا  هک  یناسک  دیامرف  یم  دـعب  دـیادز و  یم 
هتـسوپ ي دـننک و  بسک  ار  مدرم  دـیجمت  فیرعت و  هک  تسا  نکمم  يرآ  .دنـسر  یمن  يا  هجیتـن  هب  دـنرب و  یمن  يدوـس  دـندنب و 
زج نطاب ، رد  دـنوش ، هدز  رانک  اـه  هیاریپ  اـهرویز و  نیا  یتقو  تسا ؛ چوپ  لـطاب و  لـمع  نیا  اـّما  .دـیامن  رپ  ار  همه  مشچ  ناـشلمع 

تفرعم و يور  زا  دـشاب ، یهلا -  ياضر  نتـسج  هللا - » تاضرم  ءاغتبا   » يارب هک  یلمع  لباقم ، رد  .ددرگ  یمن  تفای  يزیچ  رتسکاخ 
تـشادرب نآ ، عراز  هک  تسا  يزیخ  لصاح  نیمز  دننامه  دشاب ؛ هتخود  یهلا  تیانع  هب  رظن  لعاف ، نآ ، هب  مادقا  رد  دزیخرب و  داقتعا 

.دبای یم  نادنچ  ود  تکرب  دوخ ، لعف  رد  دنک و  یم  فعاضم 
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تریس نطاب و  رد  هک  تسا  هدیدنـسپ  بوخ و  یعقوم  لمع ، تروص  رهاظ و  هک  دنهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  فیرـش  هیآ ي  ود  نیا 
رد وا  لمع  دـنام و  یم  بیـصن  یب  ًالماک  راظتنا  دروم  جـیاتن  زا  نآ  لعاف  هن  رگ  دـشاب و  هتـشاد  ادـخ  يارب  يا  هناصلاخ  ّتین  دوخ ، 

دـساف ادـخریغ -  هب  شقّلعت  هطـساو ي  هب  رگا -  هک  تسا  ّتین  لمع ، ناج  .تسین  ینتفریذـپ  دنمـشزرا و  يا  هّرذ  دـنوادخ ، هاگرد 
دبای و نایرج  لمع ، راتخاس  رد  ییادخ  دصق  نیا  رگا  اّما  .درادن  یتفارش  چیه  هک  دنک  یم  لدب  ناج  یب  ینت  هب  ار  یمدآ  لعف  دوش ،

.دوب دهاوخ  ناوارف  تکرب  شیور  هیام ي  لعاف ، يارب  دشاب  لمع  مزالم  نآ ، نتفرگ  ماجنا  هظحل ي  هظحل  رد 

لمع ّتیوه  رگنایامن  ّتین :

تفرعم تّین و  هطبار ي 

هراشا

، تفرعم اب  ار  نآ  هدینت ي  مه  رد  هطبار ي  هک  دسر  یم  نآ  هب  تبون  میدرب  یپ  ّتین  ِیبلق  ِلمع  يراذگریثأت  ّتیمها و  هب  هک  نونکا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  .مینک  لیلحت 

.ِهتَفِرعَم (1) ِهللا  ِهَدابِع  ُلَّوَأ 

.تسا تفرعم  ادخ  یگدنب  هیاپ ي  ساسا و 

تدابع هناوتشپ ي  تفرعم :

يانبم رب  تسا -  سنا  ّنج و  ِقلخ  ِفده  هک  دنوادخ -  یگدنب  هب  هّجوت  .تسا  ساسا  هیاپ و  موهفم  هب  فیرش  تیاور  نیا  رد  لّوا » »
 - همّدقم هنیمز و  داجیا  زا  رتارف  ناگدنب -  هک  نیا  نودـب  ار  دوخ  تفرعم  لاعتم ، دـنوادخ  .دریگ  یم  جـضن  وا  كاپ  تاذ  هب  تفرعم 
هن و  یبـهو -  تفرعم  نیا  زا  يرو  هرهب  لاـبند  هب  اـهناسنا  دـنک و  یم  هضاـفا  اـه  نآ  هـب  دنـشاب ، هتـشاد  یـشقن  نآ  داـجیا  دـنیارف  رد 
یم بانتجا  وا  یهاون  زا  دننک و  یم  وا  رماوا  هب  لمع  دنور ، یم  یهلا  هاگرد  رد  يراسکاخ  یگدنب و  غارـس  هب  هک  تسا  یباستکا - 

.2 تفرعم نامه  ...و  ترایز  جح و  زامن و  نوچ  یلمع  ره  هناوتشپ ي  اذل  .دنزرو 
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ای دننک ؛ ذاّختا  تبهوم  نیا  لباقم  رد  عضوم  ود  دنناوت  یم  اه  نآ  دـنک ، یم  اطعا  ناگدـنب  هب  ار  دوخ  تفرعم  دـنوادخ ، یتقو  .تسا 
یلاخ هناش  شریذپ ، زا  دنرب و  راکنا  ّدر و  هب  هر  ای  دـنروآ و  میلـست  لوبق و  هب  ور  نآ ، لباقم  رد  دـنوش و  نآ  ياریذـپ  لد  ناج و  زا 
قیرط رد  ياپ  لقاع  ناـسنا  دـشاب ، نآ  هجیتن ي  داـقتعا ، قیدـصت و  دریگ و  تروص  ییاـطعا  تفرعم  هب  تبـسن  شریذـپ  رگا  .دـننک 

، لمع هب  ندیزای  تسد  زا  لعاف  هزیگنا ي  هک  نیا  ینعی  تبرق  دصق  .دنک  یم  تبرق  دـصق  شلمع ، رد  دـهن و  یم  یهلا  رماوا  لاثتما 
يارب یلعف  هک  یتقو  اب  ًاتقیقح  هک  دهن  یم  نآ  رب  یـشزرا  يدصق ، نینچ  اب  لمع  ماجنا  .دشاب  لاعتم  دنوادخ  ياضر  بسک  بّرقت و 
نینچ يریگ  لکش  هب  نآ ، هب  تبسن  رواب  شلابند  هب  دنوادخ و  ییاطعا  تفرعم  سپ  .دنک  یم  شحاف  یتوافت  دریگ  تروص  ادخریغ 

.تسا هدیماجنا  لاعتم ) يادخ  هب  بّرقت   ) يدصق ّتین و 

داقتعا قیدصت و  زا  هتساخرب  تبرق : دصق 

.دهد یم  لکش  ّتین  هب  تفرعم 

تفرعم نیا  ییوگ  .دهد  یم  لکش  ار  شتّین  وا  داقتعا  نیا  تفای ، رواب  نآ  هب  تفریذپ و  ار  یبهو  تفرعم  یمدآ  بلق  هک  نآ  زا  سپ 
مولع جیار  تاحالطصا  یخرب  ربانب  زین  .تسا  هدروآ  راب  ییابیز  هب  ار  نآ  هداد و  لکـش  ّتین  لِگ  هب  هک  تسا  يرگ  هزوک  يرایتخا ،

ار اجک  دشاب و  یتروص  هچ  هب  هک  نیا  ّتین و  نّیعت  .تسناد  هّدام  هب  تروص  تبـسن  ربارب  ار  ّتین  هب  تفرعم  تبـسن  ناوت  یم  يرـشب 
شنیرفآ زا  فده  ادخ ، یگدنب  .دراد  یگتـسب  رواب  نیا  قمع  هب  همه  همه و  شندوب ، ییادـخ  هناصلاخ و  هجرد ي  دریگب و  فدـه 

هّمئا و ياهـشرافس  مامت  .دهد  لیکـشت  ار  ام  لامعا  يانبم  دیاب  تسا -  هللا  تفرعم  شریذـپ  رب  عرف  دوخ  هک  یگدـنب -  نیا  تسام و 
يوس هب  ادـخ و  ياضر  رتسب  رد  ار  ام  لامعا  همه ي  دـننک و  ادـخ  هدـنب ي  ار  ام  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  زین  ناـشیا  ياـیاصو  رماوا و 

.دنیامن یهد  تهج  وا  تعاطا  دصق 

هللا و تفرعم  زا  دیاب  مینادب ، لمع  حور  ار  ّتین  رگا  بیترت  نیا  هب 
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ار حور  هک  تسا  داقتعا  تیاهن ، رد  یبهو و  تفرعم  ادتبا  سپ  .مینک  ریبعت  لمع » حور  أشنم   » ناونع هب  لاعتم  يادخ  یگدنب  شریذپ 
لاعتم راگدرورپ  هب  ّتبحم  قوش و  ناسنا  رد  دنوادخ  ییاطعا  تفرعم  .دشخب  یم  رابتعا  شزرا و  ار  نآ  دـمد و  یم  لمع  دـبلاک  رد 
داقتعا نیا  لابند  هب  .دریذـپ  یم  ار  نآ  دـهد و  یم  نت  تفرعم  نیا  هب  ناسنا  بلق  دـش ، داجیا  یبلق  لابقا  قاـیتشا و  یتقو  دـیاز و  یم 

.دریگ یم  فده  ار  هللا » تاضرم  ءاغتبا   » دنیزگ و یم  رب  ار  شیوخ  یهلا  ّتین  دصق و  یمدآ  هناقاتشم ، هناراتخم و 

ترایز رد  تفرعم  اب  نآ  هطبار ي  تّین و  شقن 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نایب  قیرط  زا  ترایز  هب  ار  ام  تفرعم 

.دنار یم  ّتین  هب  ار  ام  هاگآدوخان  ای  هاگآدوخ  تفرعم ،

یعون تقیقح  رد  هدـش ، میـسرت  ترایز  راـثآ  تقیقح و  ناونع  هب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ناـسل  رد  هچ  نآ  اـب  تراـیز ، دروم  رد 
باوث و تمظع  ای  دـنیوگ ، یم  ءادهّـشلادّیس  ترایز  ییالاو  لـیاضف و  تاـکرب و  زا  اـم  يارب  یتقو  .تسا  هتفریذـپ  تروص  یفّرعم ،
دنا و هدرک  هجاوم  ادخ  يوس  زا  یتفرعم  اب  ار  ام  عقاو  رد  دنیامرف ، یم  حیرشت  نامیارب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  راثآ  یگرتس 

.دشاب حرطم  فطل  نیا  رد  ام  بناج  زا  يرایتخا  تامّدقم ، دیهمت  يارو  هک  نآ  نودب  دنا ؛ هدومن  هئارا  ام  هب  ار  ترایز  ردق  تخانش 
هب شریذپ  يوناز  میروآ و  یم  دورف  میلست  رـس  راثآ ، نیا  حرط  لباقم  رد  یتقو  دوش ؛ یم  صّخـشم  ام  هفیظو ي  دعب ، هب  اجنیا  زا  اّما 
رد ار  راثآ  نآ  هب  داقتعا  عقاو  رد  مییامن ، قیدصت  مینک و  رواب  میریذپب ، ار  اه  نآ  نامتـسوپ  تشوگ و  یپ و  گر و  اب  مینزب و  نیمز 

وربور ترایز  فلتخم  راثآ  اب  یتقو  .دهد  یم  وس  تمس و  نامتّین  هب  هک  تسا  رواب  داقتعا و  نیا  سپ ، نآ  زا  .میا  هتشاک  دوخ  ریمض 
هب دراد ، يرتشیب  ّتیمها  نامیارب  هک  يرثا  بسح  رب  ، مالّـسلا مهیلع  هّمئا  نانخـس  هب  تبـسن  رواب  داقتعا و  زا  هاوخان  هاوخ  میوش ، یم 

هرهب يرتـشیب  يزور  قزر و  زا  میهاوخ  یم  میتـسه و  ضورقم  میا و  هدرک  ادـیپ  یلاـم  يراـتفرگ  رگا  ًاـضرف  .میوش  یم  لـقتنم  ّتین 
»و دوش یم  ببس  ار  قزر  دایدزا  مالّسلا  هیلع  هللادبعابا  ترایز  : » هک هّمئا  شیامرف  اب  ندش  وربور  اب  میربب ،
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زا لمع  ندز  رـس  .میراذـگ  یم  ترـضح  نآ  تراـیز  هار  رد  مدـق  ناممیلـست ، شریذـپ و  هّیحور ي  یتفرعم و  هناوتـشپ ي  لاـبند  هب 
دـنا و جوزمم  رگیدـکی  اـب  یلمع  ره  رد  ود  نیا  .تسا  یبـهو  تفرعم  زا  هتـساخرب  ِرواـب  تـّین و  لـماعت  هجیتـن ي  عـقاو  رد  حراوـج 

.تسا نوجعم  نیا  راک  لمع ، رب  لعاف  شزیگنا  کیرحت و 

نآ راثآ  نیمأت  يارب  ترایز  نتفای  ّتیولوا  رد  داقتعا  ریثأت 

ترایز راثآ  زا  یهاگآ  هاگآدوخان  ریثأت 

هب ندز  تسد  دوش ، ببـس  ار  يرتالاب  حطـس  شریذپ  ام  رد  دشاب و  رتشبب  ام  رد  تفرعم  يزاسراک  هزادـنا  ره  هک  نیا  رگید  هتکن ي 
يارب لاثم  روط  هب  .دوش  یم  حرطم  رت  گنر  رپ  راثآ ، نآ  هب  یبایتسد  ياهراکهار  ریاس  راـنک  رد  نآ -  راـثآ  نیمأـت  يارب  تراـیز - 

ار ناور  نت و  تشادهب  ای  دنک  رایسب  محر  هلص ي  درف  رگا  .دشاب  هتشاد  دوجو  دناوت  یم  یتوافتم  ياههار  ینالوط  رمع  هب  یبایتسد 
نیا تفایرد  يارب  مه  يرگید  هار  اههار  نیا  رانک  رد  اّما  .دـشاب  هتـشاد  ینالوط  يرمع  دـناوت  یم  دـیامن ، تیاعر  یگدـنز  لوط  رد 
دیون مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترایز  رثا  رد  ار  رمع  تّدـم  دایدزا  هک  دوش  یم  وربور  یناوارف  تایاور  اـب  نمؤم  یتقو  .تسه  ریخ 

تشادهب و تیاعر  محر و  هلص ي  رانک  رد  رمع  لوط  هب  ندیسر  يارب  دراد ، اه  هدومرف  نیا  هب  هک  يداقتعا  تّدش  هب  هتسب  دنا ، هداد 
دنک تلفغ  دشاب و  هتـشادن  هّجوت  دوخ  لمع  نیا  هب  تبـسن  درف  تسا  نکمم  یّتح  .دزرو  یم  مامتها  نآ  هب  اه  نآ  رب  مّدقم  مه  دیاش 

شیپ تسا  مّلـسم  هچ  نآ  اّما  تسا ، هتـشگ  ترایز  هب  نتفر  يارب  وا  مزع  ندـش  مزج  هیاـم ي  هدرک و  رثا  وا  رد  يزیچ  هچ  هک  نیا  زا 
داجیا ناسنا  رد  تلاح  نیا  یتقو  .دـنا  هدز  مقر  ار  وا  يرایتخا  ّتین  قیدـصت ، رواـب و  نآ ، لاـبند  هب  يراـیتخا و  ریغ  تفرعم  هنیمز ي 

بلق هب  راطِخا  درواین و  نابز  هب  ار  دوخ  ّتین  رگا  یّتح  اذل  دور ، یم  اجک  هب  هچ و  يارب  دنک و  هچ  دهاوخ  یم  دناد  یم  رگید  دوش ،
هچ يارب  دنک و  یم  هچ  هک  میـسرپب  وا  زا  ترایز  يانثا  رد  رگا  تسا و  هتفای  قّقحت  وا  ّتین  مه  زاب  دنراذگن ) دوخ  بلق  زا   ) دنکن زین 

، داد دهاوخ  هک  یخساپ  هدمآ  ترایز  هب 
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.تسوا ّتین 

ّتین نیرت  يوق  ای  اه  ّتین  نیرت  يوق  ياه  یگژیو 

ترایز هب  ندمآ  يارب  ار  وا  ياه  هزیگنا  نیرت  مهم  هعومجم ي  هک   ) ار ناسنا  ياه  ّتین  ای  لّوا ) هجرد ي  هزیگنا ي   ) ّتین نیرت  يوق 
تفایرد یفده و  هچ  نیمأت  يارب  میسرپب  رئاز  زا  ترایز  نیح  رد  رگا  هک  نیا  تسخن  دنتـسه : یگژیو  ود  ياراد  دنهد ) یم  لیکـشت 

ای راـنک  رد  دراد و  ییراـمیب  درف  لاـثم  روط  هب  .تسوا  ّتین  دـهد ، یم  نکاـس  هب  ادـتبا  هک  یباوج  هدروآ ، يور  اـجنآ  هب  يریخ  هچ 
هیلع ءادهّشلادّیس  ترایز  قیرط  رد  اپ  دننیزگ و  یم  ار  البرک  هار  دنوش ، رجنم  وا  هجلاعم ي  هب  دنناوت  یم  هک  ییاههار  همه ي  ياجب 
دوخ ضرم  يافـش  هب  ار  لّوا  ّتیولوا  دوش ، لابند  ترایز  رد  دناوت  یم  هک  ییاهفده  همه ي  نایم  رد  يدرف  نینچ  دـهن ؛ یم  مالّـسلا 

هب شجالع  يارب  هک  هنوگنامه  دـنک و  یم  لابند  شناـمرد  يارب  هک  يرگید  قرط  ياـپمه  صخـش ، نآ  رگید  يوس  زا  .تسا  هداد 
لماک يدیماان  هب  طونم  ار  نآ  هب  ندز  تسد  دنیزگ و  یم  دوخ  دیما  هطقن ي  ناونع  هب  ار  ترایز  هدـش ، لّسوتم  زین  يرگید  ياههار 

یم حرطم  شیارب  نتفرگ  افـش  ياههار  ریاس  رانک  رد  زین  ترایز  هب  نتفر  درف ، داقتعا  قمع  نازیم  هب  هتـسب  .دـنک  یمن  قرط  ریاـس  زا 
زا رئاز  یتقو  .دـنک  یم  زاب  نآ  يور  ار  باـسح  نیرتشیب  هّتبلا  دراد و  دـیما  زین  نآ  هب  فلتخم -  ياـه  هنیزگ  راـنک  رد  رئاز -  دوش و 
زا یـصالخ  عفر و  يارب  یتقو  يرئاز ، نینچ  .دراد  يدروخرب  نینچ  ترایز  اب  دـشاب ، رادروخرب  راد  هشیر  مکحم و  فرژ و  يرواـب 

هجلاعم يراذگ  رثا  دیامن ، یم  هعجارم  کشزپ  هب  شیرامیب  جالع  يارب  ًالثم  دیوج و  یم  لّسوت  يداع  بابـسا  اههار و  هب  شیرامیب 
ار شا  هناراودـیما  هاگن  اذـل  دـنک ؛ یم  ترایز  رثا  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  فطل  رظن  هب  طونم  ار  يّداع  لیاسو  بابـسا و  ریاس  و 

.درگن یم  مشچ  هب  ًافرص  ار  يداع  ياههار  ریاس  دزود و  یم  هتفر  هک  یترایز  هب  طقف 

هب تبسن  شششریذپ  وا و  رواب  رد  دیاب  ار  شنیزگ  باختنا و  نیا  زمر 
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، دنا هدومرف  ترایز  راثآ  باب  رد  هّمئا  هچ  نآ  ربارب  میلـست  هدـنهد و  تراشب  ِتایاور  هب  نتخود  رظن  .تسج  یهلا  ییاطعا و  تفرعم 
تفرعم یتقو  .تسا  ترایز  هب  نتفر  دـنک ، یم  روطخ  شنهذ  هب  هک  يرکف  تاریخ ، تفایرد  يارب  هک  دراذـگ  یم  رثا  رئاز  رد  نانچ 

نیا هب  دریگ و  یم  جضن  ناسنا  ناج  رد  نآ  هب  تبسن  ّتبحم  روش و  قوش و  داتفا ، ناسنا  بلق  رد  تسادخ -  ياطع  هک  ترایز -  هب 
.هتـساوخ ار  وا  ریخ  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هناشن ي  اه  نیا  همه ي  .دوش و  یم  مهارف  فرژ  يرواب  قیمع و  يداقتعا  هنیمز ي  بیترت 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.ِهتَرایِز (1) َّبُح  ِنیَسُحلا َو  َّبُح  ِهبلَق  یف  َفَذَق  َریَخلا  ِِهب  ُهللا  َدارَأ  نَم 

.دنکفا یم  ار  وا  ترایز  ّتبحم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ّبح  شبلق  رد  دهاوخب  ریخ  شیارب  ادخ  هک  ره 

.تساه نآ  هب  تفرعم  راثآ ، نیمأت  يارب  ترایز  باختنا  زمر 

.دنکفا یم  لد  رد  ار  ترایز  ّتبحم  هک  تسادخ 

.دنتسه ازجم  یقیفوت  کی  ره  ناشیا  ترایز  مالّسلا و  هیلع  ءادهّشلادّیس  ّتبحم 

لد رد  ترایز  هب  ّتبحم  یتقو  .دوش  یم  هلاوح  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  ترایز  هب  ّتبحم  هک  دـهد  یم  ناـشن  « هبلق یف  فذـق   » ریبعت
فطل کی  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ّتبحم  .دپت  یم  ماما  رضحم  ترایز و  كرد  يارب  یمدآ  بلق  دیـشک و  رـس  قوش  شتآ  داتفا 

قاـیتشا اـّما  دـشاب ، هتـشاد  ّتبحم  راوگرزب  نآ  هب  تبـسن  یـسک  تسا  نکمم  هک  ارچ  رگید ، یفطل  نشیا  تراـیز  هب  ّتبحم  تسا و 
تراـیز هب  قوش  مالّـسلا و  هیلع  هللادـبعابا  هب  ّتبحم  هک  یناـسک  نیارباـنب  .دـنکن  سح  دوخ  نورد  رد  ـالبرک  هب  نتفر  يارب  یناوارف 

زاو دـناسرب  ریخ  اه  نآ  هب  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  دـننادب  دـیاب  دـنباین ، ار  یّلعم  يالبرک  هب  فّرـشت  قیفوت  رگا  یّتح  دـنراد ، ناشیا 
دّیـس ترایز  قوش  زین  .دننادب  هتفایان  ریخ  یلاخ و  تسد  ار  نتـشیوخ  دیابن  قوش  نیا  دوجو  اب  نیاربانب  دـیامن و  ناشرو  هرهب  تکرب 

.3 لها هب  نامیا  ّتبحم و  هناشن ي  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا 
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: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  تیب 

ِنیَـسُحلا ِربَق  ِهَرایز  یف  بَغرَیلَف  ًاّبُِحم  اَنل  َناک  نَم  ٌنِمُؤم َو  وُهَف  هَِلبَق  نِإَـف  ِهبلَق  یلَع  اـنَّبُح  ضِرعَیلَف  ِهَّنَجلا  ِلـهَأ  نِم  ُهَّنَأ  َمَلعَی  نَأ  َدارَأ  نَم 
.ِتیَبلا (1) َلهَأ  اَنل  ِّبُحلِاب  ُهانفَرَع  ًاراّوَز  ِنیَسُحِلل  َناک  نَمَف 

نمؤم تفریذپ ، رگا  سپ  دنک ، هضرع  شبلق  رب  ار  تیب ] لها   ] ام ّتبحم  هن ] ای   ] تسا تشهب  لها  زا  هک  دنادب  دهاوخ  یم  یسک  رگا 
ترایز قوش  تیب  لها  ام  ّتبحم  ناشن   ) دهد ناشن  تبغر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  دیاب  سپ  دشاب  ام  ّبحم  هک  یـسک  تسا و 

یم تیب ) لـها   ) شیوـخ ّتبحم  هب  ار  وا  دـنک  تراـیز  رایـسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  ره  سپ  تسا ) مالّـسلا  هـیلع  نیـسح 
.میسانش

.تسا نامیا  هناشن ي  ترایز ، هب  قوش 

.دنسانش یم  دوخ  ّبحم  ار  ءادهّشلا  دّیس  راّوز  تیب ، لها 

هب تبغر  تیب ، لها  هب  ّتبحم  هناـشن ي  تسوا و  ناـمیا  تمـالع  دـشاب ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  ياریذـپ  ناـسنا ، بلق  رگا 
ناونع هب  ار  وا  هّمئا  دـیامن ، ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رایـسب  یـسک  رگا  هوالع  هب  .تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز 

هک ارچ  تسین ؛ البرک  هب  نتفر  ناوارف  هب  طونم  اـّما  تسا ، هللادـبعابا  تراـیز  ترثک  ورگ  رد  شزرا  نیا  .دـننک  یم  لوبق  دوخ  ّبحم 
ّقلعت بیـصاخ  نامز  ناکم و  هب  اروشاع ) ترایز   ) ناشیا تارایز  لضفا  صوصخ  هب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تاراـیز  زا  یـضعب 

، ماما یتقو  هک  نیا  رگید  هتکن ي  .تفرگ  رارق  هللادـبعابا  ناراّوَز  هرمز ي  رد  ناوت  یم  اـه  نآ  رب  تموادـم  اـب  نیارباـنب  درادن (2) و 
ناشن نیا  دـنک و  یم  ّتبحم  ياعّدا  دوخ  ناسنا  هک  دراد  یتقو  اب  هسیاقم  لباقریغ  رتالاو و  یـشزرا  دـنیامرف ، اـضما  ار  ناـسنا  ّتبحم 

(8 ترایز قوش.تسا  هللادبعابا  ترایز  تلیضف  ّتیمها و  هدنهد ي 

134 ص :
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نامیا و هک  هدـش  ثعاب  دوش  ترـضح  نآ  تراـیز  موادـت  بجوم  رگا  تسا و  ناـشیا  هب  ّتبحم  تمـالع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
يرتـشیب قوش  دوخ ، رد  هک  ره  تسا و  یندرازگرکـش  یتـمعن  دوخ  تراـیز  قوش  سپ  .دوش  اـضما  موصعم  طّـسوت  ناـسنا ، ّتبحم 

یم شّقح  رد  لاعتم  دـنوادخ  یهاوخریخ  زا  تیاکح  وا  رفاو  قوش  هک  ارچ  دـشاب ؛ رت  نونمم  یهلا  هاـگرد  زا  دـیاب  دـنک ، یم  سح 
دنیشن یم  راب  هب  تفرعم  تخرد  هک  تسا  قوش  نیا  لابند  هب  .تسا  هتـشادن  نآ  تفایردرد  یقاقحتـسا  هنوگچیه  هک  یلاح  رد  دنک ؛

، نآ هب  تبسن  قایتشا  ترایز و  هب  ّتبحم  داقتعا ، رواب و  ییاطعا ، تفرعم  نیاربانب  .دنز  یم  رس  نآ  زا  صلاخ  ّتین  نیریـش  هویم ي  و 
رادروخرب يرتشیب  صولخ  زا  دنک و  یم  ادـیپ  يرتالاب  حطـس  ناسنا  ّتین  دنـشاب ، رتفرژ  اه  نآ  هچ  ره  دـنّرثؤم و  ّتین  نّوکت  رد  همه 

.دوش یم 

ترایز اب  تبرق  دصق  هطبار ي  لیلحت 

لیلحت هب  ار  ترایز  رد  ّتین  ریثأت  میتخادرپ ، تفرعم  اب  نآ  هطبار ي  یـسررب  هب  میدرب و  یپ  لامعا  رد  ّتین  شزرا  هب  هک  نآ  زا  سپ 
.مینیشن یم 

اه نآ  فیراعت  یلّصوت و  يدّبعت و  ّبحتسم  بجاو و 

.تسا لمع  تحص  طرش  يدّبعت ، بجاو  رد  تبرق  دصق 

بجاو لامعا  دروم  رد  ثحب  نیا  هچ  رگا  .دوش  یم  میـسقت  یلّـصوت  بجاو  يدـّبعت و  بجاو  هتـسد ي  ود  هب  بجاو  لامعا  هقف ، رد 
.دبای میمعت  زین  بحتـسم  لامعا  هب  دریذپب و  ار  رت  ماع  یتلاح  دناوت  یم  يدـنب  میـسقت  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اّما  دوش ، یم  حرطم 
دـصق اب  دیاب  ًامتح  زامن  لاثم ، روط  هب  .تسین  نکمم  تبرق  دصق  اب  زج  نآ ، دروم  رد  عراش  رما  لاثتما  هک  تسا  یلمع  يدـّبعت  لمع 

هک یمادام  .تسا  هتـشگن  طقاس  درف  ندرگ  زا  فیلکت  هدـشن و  لاثتما  یهلا  رما  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، هدروآ  ياجب  هللا  یلا  هبرق 
هدناسرن ماجنا  هب  ار  يدابع  لمع  نیا  زاب  درازگب ، زامن  تعکر  نارازه  دنچ  ره  دنکن ، زامن  ندروآ  ياجب  رد  هللا  یلا  هبرق  دصق  درف ،

بّرقت دصق  هب  لمع  رگا  يدّبعت ، بجاو  رد  .تسوا  ریگنابیرگ  نآ ، فیلکت  نانچمه  و 
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هب بّرقت  اّما  دنک ، یم  مادقا  نآ  هب  هک  یـسک  اب  لمع  كرات  اذل  داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تّحـص  ًالوصا  دوشن ، ماجنا  ادخ  هب 
.دنتسه یکی  دیامن ، یمن  دصق  ار  ادخ 

.تسا لمع  ینوریب  قّقحت  عراش ، يارب  بولطم  لصا  یلّصوت  بجاورد 

هک تسا  نیا  نآ  زا  دوـصقم  دراد (1) و  ار  نداد -  رارق  هلیـسو  لّسوت -  يانعم  نامه  ًابیرقت  لّصوت  .تسین  نینچ  یلّـصوت  لمع  اـّما 
عراـش يارب  لـماع ، درف  ّتین  اـّما  دـشاب ؛ یم  وا  بولطم  هک  تسا  لـمع  یجراـخ  قّقحت  دـهاوخ و  یم  ار  لـمع  عوقو  لـصا  عراـش ،

.درادن یتّیمها 

.درک تبرق  دصق  زین  یلّصوت  بجاو  رد  ناوت  یم 

بجاو سابل ، نآ  زا  تساجن  عفر  نتـسش و  سّجنتم ، مه  نآ  دشاب و  هتـشاد  رتاس  کی  زامن ، ندناوخ  يارب  درف  یتقو  لاثم  ناونع  هب 
دوش یم  كاپ  شسابل  مه  زاب  دشکب  بآ  ار  شـسابل  تبرق  دصق  نودب  درف  رگا  ینعی  تسا ؛ یلّـصوت  یبجاو  بجاو ، نیا  .دوش  یم 
رگا یّتح  .دتـسیا  زامن  هب  سابل  نآ  اب  دناوت  یم  درف  ددرگ و  یم  ّبترتم  تبرق ، دصق  نودب  ِلمع  رب  تسا -  تراهط  هک  نآ -  رثا  و 

تـساذل .تسا  هدومن  لاثتما  ار  یهلا  رما  دهد ، تروص  تسا  يدـّیقم  ناسنا  هک  نیا  نداد  ناشن  يارب  ایر و  يور  زا  ار  لمع  نیا  درف 
، یهلا رما  زین  تبرق -  دصق  نودب  و  لمع -  یجراخ  قّقحت  اب  هکلب  تسین ؛ لمع  تّحص  طرـش  تبرق ، دصق  یلّـصوت ، بجاو  رد  هک 

.تسا هدش  لاثتما 

زا دنک و  لیدبت  تدابع  هب  ار  نآ  دنوادخ ، هب  بّرقت  ندومن  دصق  اب  زین  یلّـصوت  لمع  نیمه  رد  دناوت  یم  درف  هک  دنامن  هتفگان  هّتبلا 
رد درف  رگا  ًالثم  .دـشاب  حرطم  نآ  رد  هللا  یلا  بّرقت  دـصق  هک  دوش  یم  تدابع  قالطا  یعقوم  یلمع ، ره  هب  هک  ارچ  دربب ؛ باوث  نآ 
ره هدادن ، تروص  یتدابع  تبرق ، دصق  نودب  هن  رگ  تسا و  هداد  ماجنا  تدابع  دنکب ، یهلا  نامرف  لاثتما  دصق  شسابل  ندیشک  بآ 

(5 وا ، طّسوت  لمع  رهاظ  نتفای  قّقحت  اب  دنچ 

136 ص :
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ياه هدـعو  رطاخ  هب  عقاو  رد  دـنکب ، ار  یهلا  ياضر  بسک  ّتین  یلّـصوت ، لمع  رد  درف  رگا  .تسا  هدـش  طقاس  شندرگ  زا  فیلکت 
راتفر یـسک  اب  دوخ  مرک  فطل و  لّضفت و  اب  دنوادخ  هک  تسین  یفتنم  مه  لامتحا  نیا  هّتبلا  .دنک  یم  ادـیپ  شاداپ  قاقحتـسا  یهلا ،
طباوض زا  دیاب  ار  راگدرورپ  لضف  باسح  یّلک  روط  هب  اّما  دزاس ؛ ّبترتم  شاداپ  هتـشادن -  یتبرق  دصق  دنچ  ره  شلمع -  رب  دنک و 

یهلا مرک  هب  زیچ  همه  تسین و  حرطم  هدـنب  يوس  زا  یقاقحتـسا  هنوگچیه  لضف ، هلوقم ي  رد  هک  ارچ  درک ؛ ادـج  وا  ياـه  هدـعو  و 
.دراد یگتسب 

.دشخب شاداپ  زین  تبرق  دصق  نودب  لمع  هب  تسا  نکمم  لضف ، يور  زا  دنوادخ 

یلّصوت يدّبعت و  هریاد ي  زا  لامعا  یخرب  جورخ 

همه ي هدنریگرب ي  رد  يدنب  میـسقت  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلّـصوت  يدـّبعت و  هب  تاّبحتـسم  تابجاو و  میـسقت  نشور  زا  سپ 
هتسد اذلف  .تسا  دیدرت  ّلحم  هتسد ، ود  نیا  زا  یکی  هب  ناشیعطق  ّقلعت  هک  تسه  تاّبحتسم  زین  تابجاو و  زا  يا  هتسد  .تسین  لامعا 

هک تفگ  ناوت  یم  ًاعطق  هن  تسا و  هدش  تباث  نآ  رد  تبرق  دصق  ندوب  تّحـص » طرـش   » هن هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  زین  ار  یموس  ي 
ناوت یمن  یفرط  زا  .دریگ  یم  رارق  موس  هتـسد ي  نیمه  ءزج  ترایز »  » هلوقم ي .دـشاب  یم  عراش  دوصقم  نآ ، یجراخ  قّقحت  اـهنت 

یتّیلخدـم چـیه  میناوت  یمن  مه  رگید  فرط  زا  اّما  تسا ، هتفرن  ترایز  ًاساسا  دورن ، تراـیز  هب  تبرق  دـصق  هب  یـسک  رگا  هک  تفگ 
رد ماحدزا  دوجو  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  روبق  هب  دـمآ  تفر و  ار  ترایز  زا  عراـش  دوصقم  اـهنت  میوشن و  لـئاق  تراـیز  رد  ّتین  يارب 

تسا و ال عراش  بولطم  دندرگن ، هکورتم  دنـشاب و  تیعمجرپ  هّمئا  هفّرـشم ي  دـهاشم  هک  نیمه  تفگ  ناوت  یمن  اذـل  .مینادـب  اجنآ 
.دریگ یم  ياج  لامعا  موس  هورگ  رد  تهج  نیا  زا  ترایز  هک  تساذل  .ریغ 

یلّصوت ّبحتسم  هن  يدّبعت و  ّبحتسم  هن  ًافرص  ترایز :

هب تسین  باوث  بجوتسم  .باقع  ّقحتسم  هن  تسا و  باوث (1)  بجوتسم  هن  تفر ، ترایز  هب  تبرق  دصق  نودب  یـسک  رگا  نیاربانب 
 . هک نیا  لیلد 
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دوش یمن  بوسحم  تدابع  ًاعبط  دشابن ، حرطم  نآ  رد  تبرق  دـصق  رگا  دریگ و  تروص  یتدابع  هک  تسا  نیا  هب  طونم  باوث  ّبترت 
نیا هّتبلا  هک  دوش  زاـسراک  دـنوادخ  لـضف  فطل و  هک  نآ  رگم  تشاد ؛ دـیما  قاقحتـسا -  ماـقم  رد  ار -  یباوث  نآ  زا  ناوـت  یمن  و 

نآ يارب  دـشاب ، موـلعم  اـم  يارب  هک  یباـتک  باـسح و  ناوـت  یمن  دراد و  یگتـسب  یهلا  هدارا ي  هب  ًامیقتـسم  تسا و  طـباوض  يارو 
.داد تسدب 

.تسین تدابع  اّما  دشاب ، هتشاد  يویند  راثآ  تبرق ، دصق  یب  ترایز  تسا  نکمم 

هتفرن ترایز  هب  ًالـصا  هک  داد  رارق  یناسک  هرمز ي  رد  ناوت  یمن  ار  هدش  ترایز  یهار  تبرق ، دصق  نودب  هک  يدرف  رگید  يوس  زا 
، تسناد تباث  وا  دروم  رد  طباوض -  قبط  رب  ار -  يورخا  ياـهباوث  ناوت  یمن  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب  .دـنا  هتفگ  كرت  ار  نآ  دـنا و 

ترضح نآ  ترایز  ِكرات  تّمذم  رد  هچ  نآ  نیاربانب  .تسناد  باقع  ّقحتـسم  ار  وا  ءادهّـشلادّیس  ترایز  كرت  رطاخ  هب  ناوت  یمن 
: دنا هدومرف  هک  دنک  یمن  قدص  وا  دروم  رد  فیرش  ثیدح  نیا  ًالثم  دوش  یمن  يدرف  نینچ  لماش  هدش ، دراو 

(1)  . ...ِهللا ِلوسَر  ِقوقُح  ِهللا َو  ِقوقُح  نِم  ًاّقَح  ًاکِرات  َناَکل  مالّسلا  هیلع  یٍّلَع  َنب  َنیَسُحلا  ِرُزَی  َمل  َُّمث  ُهَرهَد  َّجَح  مُکَدَحَأ  َّنَأ  َول 

ار شلوسر  ادـخ و  قوقح  زا  یّقح  دـهناو ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  اـّما  دـنک ، جـح  شرمع  رـسارس  رد  یـسک  رگا 
.تسا هتشاذگاو 

رگید تاّین  تبرق و  دصق 

رگیدکی لوط  ضرع و  رد  تاّین  نتفرگ  رارق  يانعم 

: دنک دصق  ار  اه  ّتین  تسا  نکمم  تلاح  ود  هب  تروص  نیا  رد  دشاب  هتشاد  ّتین  دنچ  ای  ود  تدابع  کی  ماجنارد  درف  رگا  لاح 

لقتسم مهس  وا  ياه  ّتین  زا  کی  ره  تلاح ، نیا  رد  .دهد  رارق  رگیدکی  ضرع  رد  ار  دوخ  تاّین  صخـش ، هک  تسا  نیا  لّوا  تلاح 
.دنهد 4. یم  لیکشت  ار  وا  یّلک  هزیگنا ي  زا  يدصرد  و 
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.تسا يدّبعت  لمع  نالطب  ثعاب  یضرع ، تروص  هب  تبرق  دصق  رگید و  تاّین  نتفرگ  رارق 

فدـه یلالقتـسا و  ّتین  وا  يارب  اـه  ّتین  زا  یکی  هک  يوحن  هب  درگن ؛ یم  رگیدـکی  لوط  رد  ار  اـه  ّتین  لـعاف  مود  تلاـح  رد  اـّما 
.دنهد یم  لیکشت  درف  رظن  رد  ار  یعرف  دیاوف  اهفده و  دنتسه و  یلیفط  یعبت و  يوحن  هب  اه  ّتین  یقاب  دوش و  یم  یلصا 

.تسا حیحص  يدّبعت  لمع  ّتین  دنشاب ، تبرق  دصق  لوط  رد  رگید  تاّین  رگا 

، هزیگنا دصق و  نیا  رانک  رد  رگا  لامعا  هنوگ  نیا  رد  دـنوش ؛ ماجنا  یهلا  نامرف  لاثتما  ّتین  هب  تبرق و  دـصق  اب  دـیاب  يدـّبعت  لامعا 
طرـش هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  لطاب  لمع  دـهد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  لعاف  ياه  هزیگنا  مهـس  زا  يدـصرد  دریگ و  رارق  يرگید  ّتین 
تـسد زا  ار  دوخ  تّحـص  لمع ، دریگ  رارق  نآ  رانک  رد  يرگید  ّتین  رگا  اذل  .تسا  یهلا  رما  لاثتما  هب  ّتین  ّقلعت  ًاساسا  نآ  تّحص 

ّتین نیا  ضرع  رد  رگا  .دـهد و  رارق  هللا  یلا  بّرقت  ًامامت  ار  دوخ  ّتین  دـیاب  دریگ ، یم  هزور  درف  یتقو  لاثم ، ناونع  هب  .داد  دـهاوخ 
رارق هللا  یلا  بّرقت  ار  دوخ  یلالقتسا  یلصا و  ّتین  رگا  اّما  .دوب  دهاوخن  حیحـص  شلمع  دشاب ، تمالـس  شندب  هک  دنک  دصق  ًاضرف 

صولخ يدصق ، نینچ  .دوب  دـهاوخ  حیحـص  شلمع  دـنادب ، نآ  لوط  رد  یلیفط و  یعبت ، یتّین  ار  یتمالـس  ندروآ  تسد  هب  دـهد و 
دهد و یمن  لیکـشت  ار  لماع  یلالقتـسا  یلـصا و  فده  هجو ، چـیه  هب  یعبت  ّتین  نیا  هک  اریز  درب  یمن  نایم  زا  ار  ادـخ  يارب  لمع 

درادن لمع  ماجنا  رد  يریثأت  یعبت ، ّتین  نیا  دوبن  دوب و  عقاو ، رد  .تسا  هدادن  صاصتخا  دوخ  هب  ار  وا  دصق  زا  یکدنا  دـصرد  یّتح 
.تسین نیا  زا  ریغ  ّتین  کی  ندوب  یلیفط  یعبت و  زا  دوصقم  .تسا  يرگید  زیچ  یلصا ، هزیگنا ي  و 

.دشاب رگید  تاّین  هیشاح ي  ضرع و  رد  تبرق  دصق  دراد  ناکما 

هب دنادب و  ندب  تشادـهب  هزور ، ماجنا  زا  ار  دوخ  یلـصا  ّتین  صخـش ، هک  نیا  ینعی  تسا ؛ ریذـپ  ناکما  زین  مود  تلاح  نیا  سکع 
ییادتبا و هزیگنا ي  تلاح  نیا  رد  .درادـن  لعاف  دـصق  رد  يریثأت  یعبت  ّتین  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  یهلا  رما  لاثتما  دـصق  نآ  عبت 

نیمه هب  دوش و  یم  حرطم  یلصا  هزیگنا ي  نیا  عبت  هب  ادخ  زا  يرادربنامرف  دهد و  یم  لیکشت  ندب  تّحص  ار  درف  یلصا 
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.دوب دهاوخن  حیحص  وا  هزور ي  رطاخ ،

یلّصوت بجاو  رد  تبرق  دصق  نادقف  ای  ندوب  یعرف  رثا 

ای دریگ و  رارق  رگید  تاّین  ضرع  رد  ای  ینعی   ) .دشاب هتشادن  یلصا  یلالقتـسا و  تلاح  ادخ  زا  تعاطا  ّتین  رگا  یلّـصوت ، لامعا  رد 
یهلا ياه  هدـعو  لومـشم  لعاف ، دور و  یم  لاؤس  ریز  نآ  ندوب  تدابع  اّما  هدـش  ماجنا  لمع ، دـشاب ) حرطم  اه  نآ  یلیفط  عبت و  هب 

شنمؤم ردارب  تراـیز  هب  درف  رگا  لاـثم ، ناونع  هب  .دوـش  یمن  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  ییاـهباوث  تفاـیرد  ّقحتـسم  دریگ و  یمن  رارق 
ار دوخ  رطاخ  طاسبنا  نآ  لیفط  هب  دـیامن و  هّجوت  ادـخ  نامرف  لاثتما  هب  طقف  رادـید  نیا  رد  ای  دـنک : ّتین  دـناوت  یم  هنوگ  هس  دورب ،

طقف ای  دوش و  لئاق  دوخ  ینامداش  يارب  ار  يدصرد  ادخ و  هب  بّرقت  يارب  لقتسم  روط  هب  ار  یمهـس  لمع ، ماجنا  يارب  ای  دنک  دصق 
نـشور موس  مود و  تلاح  رد  .دنادب  یعبت  یعرف و  یفده  ار  ادـخ  زا  تعاطا  دـشاب و  هتـشاد  رظنّدـم  ار  دوخ  هودـنا  عفر  نیامداش و 

لمع كرت  هچ  رگا  دـنادب  قُحم  یهلا  ياـه  باوث  تفاـیرد  رد  ار  دوـخ  دـناوت  یمن  هتفرگن و  تروـص  وا  طـسوت  یتداـبع  هک  تسا 
.تسا هدومن  قّقحم  جراخ  رد  ار  عراش  بولطم  هدرکن و 

تبرق دصق  نودب  تبرق و  دصق  اب  ترایز 

هراشا

هبتر تبرق و  دصق  نودـب  ترایز  لّوا : هبتر ي  .میریگب  رظن  رد  یّلک  هبتر ي  ود  ترایز  يارب  میناوت  یم  تاحیـضوت  نیا  هب  هّجوت  اب 
.تبرق دصق  اب  ترایز  مود : ي 

تبرق دصق  نودب  ترایز  تالاح 

شئایلوا تّدوم  وا و  هب  بّرقت  ادخ ، ياضر  رطاخ  هب  وا  تسین ؛ یهلا  رما  لاثتما  درف ، یلـصا  هزیگنا ي  تبرق ، دصق  نودب  ترایز  رد 
یلیفط یعبت و  تلاح  دـشاب ، نیب  رد  یتّین  نینچ  مه  رگا  ای  تسین و  حرطم  شیارب  ییادـخ  ّتین  ًاساسا  ای  هکلب  دور ، یمن  تراـیز  هب 

تبرق دصق  هک  نآ  ای  دراد و 
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تلاح هس  هنیمز  نیا  رد  سپ  .دـهد  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  وا  ّتین  زا  يدـصرد  کی  ره  ًاعومجم  يویند ، راـثآ  هب  هّجوت  راـنک  رد 
: تسا ضورفم 

.تسین حرطم  ًالصا  تبرق  دصق  لّوا : تلاح 

هک دور  یم  ترایز  هب  هزیگنا  نیا  هب  طقف  ًالثم  تسا و  نآ  راثآ  یپ  رد  اهنت  اهنت و  ترایز  رد  هک  تسا  يدرف  هب  طوبرم  لّوا : تلاـح 
.درادن رظن  رد  ار  یهلا  یفده  اه  نیا  ياوس  ...ددرگ و  ینالوط  شرمع  ای  دوش  فرطرب  شیراکهدب  ای  دبای  افش  شضرم 

.تسا حرطم  یلیفط  یعبت و  تروص  هب  تبرق  دصق  مود : تلاح 

یعرف و تلاح  ًافرـص  وا  یبلق  تاّیونم  رد  یهلا  رما  لاثتما  تسا و  تراـیز  راـثآ  درف ، یلـصا  تیاـغ  هک  تسا  یماـگنه  مود : تلاـح 
ياضر بسک  نیاربانب  .درادـن  رئاز  هزیگنا ي  لـصا  رد  يریثأـت  نآ  مدـع  دوجو و  هک  تساـنعم  نیا  هب  ّتین  ندوب  یعبت   ) .دراد یعبت 

( .درادن وا  ّتین  رد  يریثأت  ًالمع  دنوادخ 

.دهد یم  لیکشت  ار  درف  ّتین  ًاعومجم  ترایز ، راثآ  ندروآ  تسدب  دصق  تبرق و  دصق  موس : تلاح 

ّتین رگید  ترابع  هب  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  درف  ّتین  ًاعومجم  تبرق  دـصق  رانک  رد  ترایز  يویند  راثآ  هک  تسا  یتقو  موس : تلاح 
دصق زا  يدصرد  اه  ّتین  زا  کی  ره  تلاح  نیا  رد  .دشاب  یم  ترایز  راثآ  ندروآ  تسدب  دصق  تبرق و  دصق  عومجم  لصاح  درف ،

نآ زا  کی  مه  رگا  دنراد و  ار  لعاف  دصق  زا  یّلقتـسم  مهـس  مه ، ضرع  رد  کی  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ؛ یم  لیکـشت  ار  درف  یّلک 
صاصتخا شیرامیب  يافش  هب  درف  دصق  دصرد  لهچ  یلصا ، ّتین  رد  رگا  لاثم  روط  هب  .دهن  یمن  ترایز  هار  رد  ياپ  رئاز  دشابن ، اه 

هب هدـنامیقاب  دـصرد  لهچ  اهنت  تسا و  ترایز  رثا  رد  قزر  دایدزا  ياضاقت  هب  ّقلعتم  وا  دـصق  زا  رگید  دـصرد  تسیب  دـشاب ، هتـشاد 
ترایز تّمه  درف ، دریگ و  یمن  لکش  وا  ّتین  اهدصق ، نیا  زا  کی  ره  فذح  اب  هار  نیا  رد  هک  تسا  حضاو  .دراد  ّقلعت  تبرق  دصق 
يادـخ هب  بّرقت  ّتین  قزر و  دایدزا  يارب  ترایز  هب  نتفر  ّتین  دـنهد ، یمن  ار  وا  يرامیب  يافـش  هک  دـمهفب  رگا  ًالثم  .دـنک  یمن  ار 

.دش دهاوخن  قّقحم  شدصق ، زا  یهّجوت  لباق  دصرد  دناد  یم  وا  هک  ارچ  تسین  یفاک  ترایز  هب  وا  نتفر  يارب  لاعتم 
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ناوت یمن  ار  يورخا  شاداپ  هب  یهلا  ياه  هدـعو  اذـل  مینادـب و  ادـخ  تدابع  ار  ترایز  میناوت  یمن  تلاح ، هس  نیا  زا  کی  چـیه  رد 
راثآ زا  بیـصن  یب  ار  وا  دـیاب  یهلا ، ناسحا  لـضف و  فطل و  ضرف  ندومن  لـخاد  زا  غراـف  تسناد و  هنوگ  نیا  يرئاز  لاـح  لـماش 

.دومن یّقلت  يورخا 

تبرق دصق  اب  ترایز  تالاح 

: تسا حرطم  یّلک  تلاح  ود  تبرق  دصق  اب  ترایز  رد 

.دنتسین ّتین  ءزج  ترایز ، دیاوف  راثآ و  لّوا : تلاح 

لباق ضرف  ود  رد  دوخ  هک  دنریگ ؛ یمن  رارق  درف  ّتین  ءزج  ًاساسا  ترایز  رب  ّبترتم  دـیاوف  راثآ و  هک  تسا  نینچ  تسخن  تلاح  - 1
: تسا حرط 

.تسا هاگآ  ترایز  راثآ  هب  درف  لّوا : ضرف 

.دننکن افیا  مه  ار  شقن  نیمه  دنناوت  یم  دنشاب و  تبرق  دصق  يریگیپ  هب  درف  كّرحم  دنناوت  یم  ترایز  راثآ 

تمـس هب  ار  وا  راثآ ، نیا  هب  وا  ملع  تسا  نکمم  ضرف  نیا  اب  .دراد  یهاگآ  ترایز  رب  ّبترتم  راـثآ  زا  درف  هک  نیا  لّوا  ضرف  فلا )
هدش يو  يالاو  ّتین  نیا  يارب  يا  هزیگنا  دنتـسه و  وا  تبرق  دصق  هزیگنا )  ) یعاد ترایز ، راثآ  تروص  نیا  رد  .دـنارب  نتفر  ترایز 

تعـسو وا  يزور  قزر و  هب  ًالثم  ترایز  نیا  دناد  یم  هک  نیا  دوجو  اب  دور ، یم  نیموصعم  هّمئا ي  ترایز  هب  درف  هک  یماگنه  .دـنا 
یهاگآ عقاو ، رد  .تسا  ادخ ) هب  بّرقت   ) شا یلـصا  هزیگنا ي  يارب  وا  كّرحم  ًافرـص  تکرب ، نیا  زا  یهاگآ  اّما  دهد ، یم  تکرب  و 

شقن وا ، تبرق  دـصق  ّتین  رد  راثآ  نیا  هب  وا  ملع  تسا  نکمم  اّما  .تسا  هداد  قوس  تبرق  دـصق  تمـس  هب  ار  وا  اهنت  ترایز  راثآ  زا 
زا دراد و  ترایز  راثآ  دـیاوف و  هب  تفرعم  هک  نآ  دوجو  اب  درف  بیترت  نیدـب  .دـشاب  هتـشادن  مه  ار  هزیگنا ) كّرحم   ) یعاد رب  یعاد 
هک نآ  یب  قّوـشم و  نودـب  وا  هکلب  تسا ، هدـشن  دـنوادخ  هب  بّرقت  ّتین  يارب  وا  هزیگنا ي  یهاـگآ ، نیا  اـّما  تـسا ، هاـگآ  اـه  نآ 

.ددرگ یم  نیموصعم  مرح  یهار  دنک و  یم  تبرق  دصق  دزیگنارب ، ار  ترایز  هب  شلیم  یتجاح 

دنا و هتـسشن  یـسک  فرح  ياپ  هک  دنوش  یم  تفای  يدارفا  .درادن  دوجو  ترایز  دیاوف  راثآ و  هب  ملع  ًاساسا  هک  نیا  مود  ضرف  ب )
رد
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مالّـسلا هیلع  ماما  هب  یبلق  تفرعم  تدارا و  ّتبحم و  ردـق  نآ  اـّما  دـنرادن ، یتخانـش  دـنا و  هدرکن  يا  هعلاـطم  تراـیز  راـثآ  تمظع 
رکـش ار  وا  ای  دـننک  تدارا  راهظا  ماما  هب  هک  دـنور  یم  .دـننیزگ  یم  رب  ار  تبرق (1)  دـصق  قیداصم  زا  یکی  هناهب ، یب  هک  دـنراد ،

.دنیامن زاربا  ناشیا  هب  ار  ناش  هبئاش  یب  ّتبحم  ای  دنیوگ و 

.دریگ یم  رارق  درف  ّتین  ءزج  ترایز ، راثآ  بسک  دصق  مود : تلاح 

: تسا حرط  لباق  ضرف  ود  رد  دوخ  هک  دریگ  یم  رارق  درف  ّتین  ءزج  ترایز ، رب  ّبترتم  دیاوف  راثآ و  هک  نیا  مود  تلاح  ( 2

دنا یفاک  لمع  ماجنا  يارب  ًالقتسم  کی  ره  راثآ ، بسک  دصق  تبرق و  دصق  لّوا : ضرف 

زا درف  لاثم  ناونع  هب  .تسیفاک  لمع  ماجنا  يارب  لقتـسم  روط  هب  کی  ره  ترایز  راـثآ  دـیاوف و  تبرق و  دـصق  لّوا  ضرف  رد  فلا )
رد لقتـسم و  روط  هب  ود  ره  اه  نیا  .دـهاوخب  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دـهاوخ  یم  مه  دراد و  تبرق  دـصق  مه  تراـیز ، هب  نتفر 
هب اه و  نآ  رطاخ  هب  درف  هک  دنراد  تّوق  ردق  نآ  دـشابن -  يرگید  نآ  رگا  کی -  ره  هک  يا  هنوگ  هب  .دـنحرطم  درف  يارب  مه  رانک 

یلـصا ّتین  زا  يدـصرد  کی  ره  تبرق ، دـصق  تجاح و  عفر  ّتین  هک  تسین  نینچ  تلاح  نیا  رد  .دور  ترایز  هب  ناشتفایرد  دـصق 
ًالثم هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  هناشن ي  .دراد  صاصتخا  اه  نآ  زا  مادک  ره  هب  وا  یلصا  ّتین  دص  رد  دص  هکلب  دنهد ، لیکـشت  ار  درف 

تـسه مهم  وا  رطاخ  رد  ردـق  نآ  یهلا  هاگرد  هب  بّرقت  دـصق  تفرگ ، دـهاوخن  ار  دوخ  تجاح  هک  دوش  نئمطم  یقیرط  زا  درف  رگا 
.دراذگب ترایز  هار  رد  مدق  دنیزگرب و  ار  نآ  شیویند -  ّتیمورحم  زا  یهاگآ  دوجو  اب  وا -  هک 

.تسا نآ  یلیفط  تبرق و  دصق  لوط  رد  ترایز ، راثآ  بسک  دصق  مود : ضرف 

رد .دنحرطم  شیارب  یلیفط  یعبت و  روط  هب  ًافرص  ترایز  راثآ  دهد و  یم  لیکشت  ار  درف  یلصا  ّتین  تبرق ، دصق  مود  ضرف  رد  ب )
یم مه  ار  شـضرم  يافـش  نآ  لیفط  عبت و  هب  اّما  .دوش  یم  ترایز  یهار  یبوبر  هاگرد  هب  نتفای  بّرقت  يارب  ًاساسا  درف ، تلاـح  نیا 

.م یعبت و  ّتین  اجنیا  رد  .دهاوخ 
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هن دوش ؛ یم  هتسیرگن  نآ  هب  تبرق  دصق  اب  ترایز  رثا  هلابند و  ناونع  هب  نآ و  ضرع  رد  هن  تسا  حرطم  تبرق  دصق  لوط  رد  یلیفط 
ًالمع دنرادن و  رئاز  هزیگنا ي  لصا  رد  يریثأت  تلاح  نیا  رد  ترایز  دیاوف  دوبن  دوب و  سپ  .دشاب  هتـشاد  درف  ّتین  رد  یـشقن  هک  نآ 

.دننک یمن  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  ّتین 

.دوش تبرق  دصق  زین  یعبت  ّتین  رد  هک  دنناد  یم  نآ  ار  تلاح  نیا  ندش  تدابع  طرش  رصاعم ، ياهقف  یخرب 

مه یعبت  ّتین  نیمه  رد  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  لمع  ندش  تدابع  يارب  یطرش  رصاعم (1)  ياهقف  زا  یخرب  رظن  هب  اجنیا  رد  هّتبلا 
یلـصا دصق  لیفط  عبت و  هب  زامن  ماگنه  رد  درف  رگا  لاثم  روط  هب  .دـشاب  لاعتم  يادـخ  هب  تبرق  دـصق  درف ، هزیگنا ي  هک  تسا  مزال 

تـسا مزال  دوش ، بوسحم  تدابع  وا  زامن  هک  نآ  يارب  دشاب ، هتـشاد  ار  يرگید  هب  زامن  میلعت  دصق  تسادخ -  هب  بّرقت  هک  شا - 
، تسا هدرک  تدابع  دزومایب  ار  زامن  يرگید  هب  دنوادخ  هب  بّرقت  رطاخ  هب  رگا  سپ  .دنک  تبرق  دصق  مه  زامن  شزومآ  نیمه  يارب 
رد دناوتن  درف  رگا  هدـعاقلا  یلع  بیترت  نیا  هب  .هدومنن  تدابع  دـشاب ، هتـشادن  تبرق  دـصق  رگید  درف  هب  زامن  نتخومآ  يارب  رگا  اّما 

شترایز ناـشیا  رظن  هب  دـنک ، تبرق  دـصق  دریگ -  یم  یلیفط  یعبت و  ّتین  ناونع  هب  ار  اـه  نآ  هک  یماـگنه  تراـیز -  يویند  راـثآ 
یعبت و ّتین  رد  رگا  تسین و  نینچ  اهقف  روهـشم  لوق  هب  اـّما  .دوش  یمن  وا  لـماش  يورخا  ياـه  باوث  ياـه  هدـعو  تسین و  تداـبع 

.0 .دش دهاوخن  راد  هشدخ  ترایز  نوچ  یلمع  لصا  ندوب  تدابع  دشابن ، حرطم  هزیگنا  ناونع  هب  تبرق  دصق  یلیفط 
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: دومن هصالخ  دعب  هحفص ي  هحفص و  نیا  ياهرادومن  رد  ار  تبرق  دصق  نودب  تبرق و  دصق  اب  هارمه  ترایز  تالاح  ناوت  یم 

تبرق دصق  نودب  ترایز 

.دنک یم  دصق  ار  ترایز  راثآ  ندروآ  تسد  هب  اهنت  رئاز  لّوا : تلاح 

.تسا یلیفط  یعبت و  یهلا  رما  لاثتما  دنترایز و  راثآ  یلصا ، تیاغ  مود : تلاح 

.دنهد یم  لیکشت  ار  درف  ّتین  زا  يدصرد  کی  ره  ترایز  راثآ  تبرق و  دصق  موس : تلاح 

.تسین تدابع  کی  چیه 
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تبرق دصق  اب  ترایز 

.دنریگ یمن  رارق  درف  ّتین  ءزج  ترایز  راثآ  لّوا : تلاح 

ای دنـشاب  وا  تبرق  دـصق  یعاد  تراـیز ، راـثآ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  تسا  هاـگآ  تراـیز  رب  ّبترتـم  راـثآ  زا  درف  لّوا : ضرف 
.دننکن افیا  مه  ار  شقن  نیمه 

.دنک یم  تبرق  دصق  همّدقم  نیا  نودب  درف  درادن و  دوجو  ترایز  دیاوف  راثآ و  هب  ملع  ًاساسا  مود : ضرف 

.دنریگ یم  رارق  درف  ّتین  ءزج  ترایز  دیاوف  راثآ و  مود : تلاح 

.تسا یفاک  لمع  ماجنا  يارب  لقتسم  روط  هب  کی  ره  ترایز  دیاوف  تبرق و  دصق  لّوا : ضرف 

.دنتسه یلیفط  یعبت و  ّتین  ترایز ، راثآ  یلصا و  ّتین  تبرق ، دصق  مود : ضرف 

.دنتدابع همه 
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تبرق دصق  اب  ترایز  بتارم 

يویند تاجاح 

يّدام ًافرص  تاجاح  لّوا : هبترم ي 

رتالاو تاجاح  مود : هبتر ي 

مهیلع تیب  لـها  تراـیز  يارب  يورخا -  يوـیند و  زا  ّمعا  یناوارف -  تکرب و  رپ  میظع و  راـثآ  تـفر ، نـیا  زا  شیپ  هـک  هنوگناـمه 
ّتین ای  وا  تبرق » دصق  رب  یعاد   » ناونع هب  دنناوت  یم  راثآ  نیا  زا  کی  ره  دراد ، تبرق  دـصق  رئاز  یتقو  .تسا  هدـیدرگ  لقن  مالّـسلا 

نکمم تقو  کی  .دنتـسین  هبتر  کی  رد  ًامّلـسم  راثآ  نیا  اّما  دنریگ ؛ رارق  شرظن  حمطم  تبرق ، دصق  ّتین  لابند  هب  وا  یلیفط  یعبت و 
مالّسلا هیلع  هللادبعابا  راّوز  هب  هک  نیا  نتفای  اب  دوش و  هتخیگنارب  ترایز  هب  نتفر  هب  هدرک  ادیپ  هک  یلام  يراتفرگ  رثا  رد  يرئاز  تسا 

هتفر هک  یترایز  رثا  رد  شتبرق  دـصق  لاـبند  هب  ار  هدـیاف  نیا  هک  نیا  اـی  دـنک و  ـالبرک  يوس  ور  دـنهد ، یم  هدرتسگ  يزور  قزر و 
دوخ يرامیب  عفر  رمع و  لوط  تسا و  ضیرم  دوخ  هک  نآ  ای  دهاوخ و  یم  ار  شیافـش  هک  دراد  یـضیرم  ناسنا ، هاگ  .دـبلطب  تسا ،

نآ ندـش  هدروآرب  وا  هداـتفا و  ناـسنا  يوـیند  یگدـنز  رد  يروـک  هرگ  یّمهم و  تجاـح  هک  تسه  مه  یهاـگ  دـنک ، یم  بـلط  ار 
يرتشیب جوا  یبـتر  رظن  زا  دـنناوت  یم  اـه  هتـساوخ  نیمه  اـّما  .دـبلط  یم  شتبرق  دـصق  عبت  هب  ار  هرگ  نآ  نتـشگ  هدوشگ  هتـساوخ و 

؛ دـنک یمن  عّقوت  ترایز  زا  ار  يویند  تالکـشم  اه و  يراوشد  ارذـگ و  ياهیراتفرگ  عفر  اهنت  هک  ار  یـسک  دـیروآ  رظن  رد  دـنریگ ؛
هار رد  مدق  دنیآ ، یم  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  راّوُز  هقردب ي  لابقتـسا و  هب  کئالم  هک  تلیـضف  نیا  هب  تفرعم  اب  ًالثم  يدرف  نینچ 

رتارف يرما  هدش ، وا  تبرق  دصق  همّدقم ي  هدومن و  قاتشم  یترایز  هب  نتفر  هب  ار  وا  هچ  نآ  اجنیا  رد  .دراذگ  یم  فیرش  ترایز  نیا 
راّوُز هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دـناوخ یم  تایاور  رد  هک  يدرف  ًالثم  .تسا  يراتفرگ  عفر  ای  عساو  يزور  اـی  رمع  لوط  بلط  زا 

ار تیانع  نیا  هک  دتفا  یم  وپاکت  هب  نآ  یپ  رد  و  .دنیامن » یم  رافغتسا  اعد و  اه  نآ  يارب  دنراد و  تیانع  دوخ 
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رارق هّجوت  دروم  ار  رتالاب  حطس  یکّرحم  رتالاو و  يا  هجیتن  روکذم ، راثآ  ریاس  هب  تبـسن  دروآ ، فک  هب  شترایز  هدیاف ي  ناونع  هب 
هتـشادرب رد  ار  يورخا  رتالاب -  هبتر ي  رد  يویند و -  ناوارف  تاریخ  دناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  هک  ارچ  تسا ؛ هداد 

.دراد یپ  رد  ار  یهلا  تمحر  نارفغ و  ًانیقی  دوخ ، لوبقم  راّوُز  يارب  ترضح  نآ  رافغتسا  هک  نیا  ای  دشاب 

درف تبرق  دـصق  اب  یتافانم  چـیه  قزر ، دایدزا  ای  رمع  لوط  تاجاح ، عفر  نوچ  يویند ، ياـه  شهاوخ  هک  تسا  تسرد  يور  ره  هب 
دوجو اب  اّما  تسا ، بولطم  رایـسب  دشاب و  یم  ناشیا  هناخ ي  رد  رب  ناسنا  ییادـگ  رگـشیامن  تیب  لها  زا  اه  نآ  نتـساوخ  دـنرادن و 

لوط رد  دننک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  بلق  دنناوت  یم  زین  يرت  یلاع  رتالاو و  یعبت  تاّین  ای  اه  هزیگنا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  نیا ،
.دنا هلمج  نیا  زا  يورخا  راثآ  دنشاب و  هّجوت  دروم  وا  تبرق  دصق 

يورخا تاجاح 

.دنراد بتارم  زین  دوخ  يورخا  راثآ 

زا درادن و  ادخ  دزن  یشزرا  ًالصا  هسفن  یف  ایند  هکلب  دراد ؛ رارق  ایند  زا  رتالاو  رتارف و  يا  هبترم  رد  ترخآ  یهلا ، هاگـشیپ  رد  ًالوصا 
لباق ایند  اـب  ًالـصا  نآ  ياـهیراوشد  اـهدرد و  زین  تاـکرب و  تاریخ و  ترخآ و  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تاـیاور  نآرق و  هعومجم ي 

يورخا يویند و  راـثآ  اـب  طاـبترا  رد  یّلک  لـصا  نیا  .تساـیند  رد  اـم  تاـکاردا  يارو  يرما  اـه  نآ  فـیک  ّمک و  تسین و  هسیاـقم 
هب رایـسب  رایـسب  اه  نآ  هب  تبـسن  دـننآ و  يویند  راثآ  زا  رت  ّتیمها  رپ  رتالاو و  رایـسب  ترایز  يورخا  راثآ  .تسا  حرطم  زین  تراـیز 

تمظع جوا و  ار  ادـخ  هب  بّرقت  ِّتین  هبترم ي  يّدام ، تاـجاح  هب  تبـسن  اـه  نآ  هب  رتشیب  هّجوت  ًاـعبط  دـنرت و  کـیدزن  تبرق  دـصق 
زا رت  تلیضف  اب  رت و  فیرش  ار  اه  نآ  زا  یخرب  دومن و  يدنب  هبتر  ناوت  یم  زین  يورخا  راثآ  ِدوخ  نایم  هّتبلا  یلو  .دهد  یم  يرتنوزف 

.تسناد رگید  یضعب 
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ناهانگ نارفغ  ياضاقت 

رورم زا  سپ  وا  هک  تسا  یماگنه  دـنک -  یم  ترایز  مزع  هک  یماگنه  رد  رئاز -  بولطم  تلاـح  تفر ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگناـمه 
زا سّدـقم  ياهناکم  نیا  هب  یگدرپسرـس  اب  دـهنب و  هّمئا  مرح  نما  هاـگهانپ  هب  ور  ینامیـشپ  یناـشیرپ و  اـب  دوخ  یـصاعم  ناـهانگ و 
زا ندـیهر  دـناشکب و  ترایز  تمـس  هب  ار  وا  يا  هنیمز  شیپ  نینچ  رگا  الاح  .دـهاوخب  هبوت  لوبق  شیاشخب و  تعافـش و  شنارورس 

لوط رد  ترایز  هدیاف ي  نیرت  مهم  ناونع  هب  شـشود  زا  ار  اه  تیـصعم  راب  ندش  هتـشادرب  ای  دزادـنا  وپاکت  هب  ار  وا  ناهانگ  تبکن 
يدوخ هب  دـنوش ، هدوشخب  شناهانگ  رگا  هک  ارچ  تسا ، هتـساوخ  ار  يا  هبتر  یلاـع  هزیگنا ي  هدـیاف و  دریگ ، رظنّدـم  شتبرق  دـصق 

.تسا هدش  عنام  عفر  قزر ) دایدزا  ای  رمع  لوط  دننام   ) ترایز تکربرپ  راثآ  ریاس  قّقحت  زا  دوخ 

گرم ياه  يراوشد  فیفخت  يریخ و  هب  تبقاع  تساوخرد 

هیلع ماـما  میرح  رد  روضح  هب  ار  وا  اـی  دریگ و  رارق  تراـیز  رثا  رد  ناـسنا  شهاوـخ  ههجو ي  دـناوت  یم  هک  يرگید  ّمهم  هدـیاف ي 
نیـسپاو تاظحل  رد  نمؤم  ناسنا  .تسا  يریخ  هب  تبقاع  گرم و  ياـهیراوشد  تارکـس و  نتفاـی  فیفخت  ياـضاقت  دراداو ، مالّـسلا 

زج سکچیه  تسا و  تیب  لها  تیانع  يریگتسد و  جاتحم  رایسب  نتفر ، ایند  زا  تمالـس  ندش و  ریخ  هب  تبقاع  يارب  يویند  یگدنز 
میرح هب  ور  هناصلخم  هک  یـسک  تیّعقوم  نیا  رد  .دهد  يرای  ار  وا  ریگ  سفن  راوشد و  هصرع ي  نیا  رد  دـناوت  یمن  ناراوگرزب  نیا 
تیانع هب  وا  جایتحا  هک  یتاظحل  نیا  رد  دنهدب و  سپ  ار  شدیدزاب  هّمئا  تارـضح  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  دناوت  یم  تسا ، هداهن  ماما 

ّتیعقوم نیا  رد  .دـهد  يرای  ار  وا  ریگ  سفن  راوشد و  هصرع ي  نیا  رد  دـناوت  یمن  ناراوگرزب  نیا  زج  سکچیه  تسا و  تیب  لـها 
نیا رد  دنهدب و  سپ  ار  شدیدزاب  هّمئا  تارـضح  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  دناوت  یم  تسا ، هداهن  ماما  میرح  هب  ور  هناصلخم  هک  یـسک 
ییاه بلط  اه و  هزیگنا  هنوگ  نیا  .دننک  شلاح  لماش  ار  شیوخ  فطل  تسا ، نادـنچ  دـص  ناشیا  تایانع  هب  وا  جایتحا  هک  یتاظحل 

ياهزاین زا  ار  ناسنا  هک  ارچ  دنراد ؛ ایند  يّدام  ًافرص  تابسانم  هب  تبسن  يرتنوزف  تفارش  ًاعطق  هتفرگ ، لکـش  تبرق  دصق  رتسب  رب  هک 
.دنا هدوشگ  رت  دنمشزرا  رتعیسو و  رترود ، یقفا  هب  ار  وا  دید  دنا و  هدرب  رتارف  شیویند  لومعم 
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تمایق خزرب و  فقاوم  ياه  تلالم  زا  ییاهر  ّتین 

تیب لها  اب  ینیشنمه  ّتین 

ّتیّمها شزرا و  شا  يویند  ياه  هتـساوخ  هب  تبـسن  اـه  نآ  يارب  تسا و  تماـیق  خزرب و  رد  شیور  شیپ  فقاوم  نارگن  هک  يرئاز 
وا تبرق  دصق  یعاد  لاؤس ، ندش  رازگرب  ناسآ  ربق و  راشف  فیفخت  ًالثم  .تسا  هتفر  رتارف  يویند  تاجاح  زا  دوش ، یم  لئاق  يرتشیب 

رگا يدرف  نینچ  اّما  .دنک  یم  بیغرت  نتفر  ترایز  هب  ار  وا  نازیم -  طارص و  دننام  تمایق -  راوشد  فقاوم  رد  تداعـس  ای  دوش  یم 
تبرق دصق  یپ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تعافش  بسک  ای  تیب  لها  اب  تقفارم  یگیاسمه و  ینیـشنمه و  ًاضرف 

تلیضف اب  رت و  فیرش  فده  هتساوخ -  ار  دوخ  شیاسآ  یصالخ و  اه  نآ  رد  هک  يورخا -  نیشیپ  دصاقم  هب  تبسن  دهاوخب ، دوخ 
.تسا هتشاد  يرت 

دنوادخ ءاقل  تبرق ، دصق  هبترم ي  نیرتالاب 

یتفرعم ياراد  هک  تسا  يدرف  بختنم  ًاعبط  تلیـضف  نیا  .درک  حرطم  ار  راگدرورپ » ءاـقل   » ناوت یم  تراـیز ، يورخا  راـثآ  جوا  رد 
یم شیوخ  لامآ  هّلق ي  رد  مشچ و  رون  ار  نآ  یهلا  يایلوا  مامت  هک  دشیدنا  یم  ییوزرآ  هب  یسک  نینچ  دشاب ؛ زاب  یمشچ  قیمع و 
رئاز یلـصا  دصق  هک  ادخ -  هب  بّرقت  .دهد  یم  لیکـشت  ار  تبرق  دصق  نتم  هک  تسا  هدیزگرب  ار  يا  هزیگنا  يرئاز ، هنوگ  نیا.دنناد 

هک يرئاز  اذلف  .تسا  هللا  تفرعم  میظع  زوف  ضیف و  نتـشاد  تفایرد  دـصق  يانعم  هب  دـُعب  کی  زا  تسا -  نآ  هب  فوطعم  صلخم - 
همه ي زا  رت  هبترم  الاو  وا  ّتین  یتلاح  نینچ  رد  هداد و  رارق  راـگدرورپ  ياـقل  لـصا ، رد  ار  شبولطم  دراد ، ار  لاـعتم  يادـخ  دـصق 

.دوب دهاوخ  نیشیپ  تالاح 

: تسا رورض  تبرق ، دصق  اب  ترایز  فلتخم  تاجرد  دروم  رد  هتکن  هس  هب  هّجوت  اجنیا  رد 

.دنعمج لباق  رتورف  رتالاب و  تاجرد 

هب ادـخ  هب  بّرقت  يارب  هک  یـسک  لاثم  روط  هب  .ددرگ  عمج  رتورف  تاجرد  اب  دـناوت  یم  رئاز  ّتین  رد  رتالاب  تاجرد  زا  کـی  ره  ( 1
.دشاب هتشاد  زین  ار  يویند  تجاح  عفر  ياضاقت  تسا  نکمم  دور ، یم  البرک  ترایز 
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هب نتفر  زا  وا  ضرغ  دـهد و  یمن  صاـصتخا  دوـخ  هب  وا  هزیگنا ي  رد  یمهـس  تجاـح  نآ  ندـش  هدروآرب  هک  تسا  تـسرد  يرآ ،
.دراد اّنمت  ادخ  هب  بّرقت  ّتین  زا  غراف  ترایز و  هدیاف ي  ناونع  هب  ار  شا  هتساوخ  عفر  وا  اّما  تسین ، ترایز 

تاّین ینامز  يدنب  هجرد 

: دشاب حرطم  تروص  ود  هب  دناوت  یم  زین  شتدابع  ًاّلک  ای  ترایز  يارب  درف  تاّین  ِینامز  ِيدنب  هجرد  ( 2

اهرفس یخرب  تسا  نکمم  رمع  تّدم  مامت  رد  .تسا  هتشاد  یفلتخم  تالاح  مینیب  یم  میرگنب ، درف  رمع  لوط  رد  رگا  لّوا  تلاح  رد 
.دشاب هتشاد  يرت  نییاپ  هبترم ي  شتّین  رگید  یخرب  رد  دشاب و  هتفر  رتالاب  حطس  یتّین  هب  ار 

اب یتاظحل  تسا  نکمم  نتفر ، ترایز  راب  کی  رد  .درک  یـسررب  ار  درف  تالاح  دـحاو ، ینامز  هزاب ي  کی  رد  دـیاب  مود  تلاح  رد 
الاو ياه  ّتین  نیا  رانک  رد  هزیگنا  ناونع  هب  نییاـپ  هجرد ي  يویند  ياـه  ّتین  رگید ، یتاـظحل  درذـگب و  هبترم  ـالاو  يورخا و  یتّین 

.دشاب حرطم  هبتر 

.دراد اهدورف  زارف و  تسا و  رادرب  فیط  ًالماک  ّتین  اب  طابترا  رد  دارفا  یبلق  تالاح  لاح  ره  رد 

يورخا ياه  باوث  هب  لآ  هدیا  شرگن 

لآ هدیا  شرگن  دنراگدرورپ و  يدونشخ  اضر و  رهظم  یگمه  هدش ، حرطم  ترخآ  رد  ترایز ، يارب  هک  یمیظع  تارثا  اهباوث و  ( 3
شاداپ تلاح  نیا  رد  .دسانشب  یهلا  ياضر  بلج  قیرط  ناونع  هب  اهنت  ار  راثآ  نیا  درف  هک  تسا  یماگنه  زین  يورخا  ياهباوث  نیا  هب 

ادـخ و ياضر  زا  هناـشن ي  هک  دـنا  هّجوت  دروم  لـیلد  نیا  هب  ًافرـص  هکلب  دـنرادن ، ّتیعوضوم  وا  يارب  درف  يورخا  تداعـس  ادـخ و 
.دنشاب یم  راگدرورپ  هب  رئاز  بّرقت  شریذپ  تمالع 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِهللا َو َهجَو  ِِهب  ُدیُری  هِّقَِحب  ًافِراع  َُهل  ًاِرئاز  ِنیَسُحلا  َربَق  یتَأ  نَم 
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(1)  . ...َرَّخَأَت ام  ِِهبنَذ َو  نِم  َمَدَّقَت  ام  َُهل  ِهللا ] و   ] ُهللا َرَفَغ  َهَرِخآلا  َراّدلا 

هللا هجو  ترایز ] نیا  رد   ] تسوا و تماما ]  ] ّقح هب  هاگ  هک آ  یلاح  رد  دیایب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  ترایز  يارب  هک  یـسک 
یم ار  وا  کیدزن  رود و  هتـشذگ ي  ناهانگ  شیارب  دنوادخ  دنگوس ]، ادـخ  هب  [ ؛ دـنک ّتین )  ) هدارا ار  ترخآ  هناخ ي  تداعـس ]  ] و

(2) (... . دراد یم  هاگن  رود  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  ای   ) دیاشخب

نآ هناشن ي  یهلا و  ياضر  قیرط  يورخا : راثآ 

وا ياضر  زا  يا  هراـما  رهظم و  ار  ترخآ  راد  ِتداعـس  اـّما  دراد ، رظن  نآ  هب  طـقف  طـقف و  تسا ، هدرک  هللا » هجو   » هدارا ي هک  يدرف 
دنـسپ هب  شقّلعت  رطاـخ  هب  دراد و  یم  شتـسود  تسا ، یهلا  ياـضر  قیرط  یتـخب  کـین  نیا  هک  نآ  هب  هّجوـت  اـب  اذـل  .دـنیب (3)  یم 

زوف و نیا  هکلب  هداد ، لیکشت  ار  وا  هزیگنا ي  يورخا  تداعـس  نیا  هک  تفگ  ناوت  یمن  زاب  اّما  دنک ؛ یم  هدارا  زین  ار  نآ  راگدرورپ ،
یتّین نینچ  .درادن  تسا -  تبرق  دصق  هک  وا -  یلـصا  ّتین  رد  یتّیلخدم  چـیه  هّتبلا  تسا و  حرطم  وا  تبرق  دـصق  یپ  رد  يراگتـسر 

زا ای  دوش  هدوشخب  درف  کیدزن  رود و  هتـشذگ ي  ناهانگ  همه ي  دوش  یم  ثعاب  دراد و  لابند  هب  ار  یمیظع  باوث  ناـنچ  هک  تسا 
ندنام یقاب  هک  ارچ  ددرگ ؛ یم  هدوشگ  ترایز  میظع  تاضویف  ندیـسر  يارب  هار  هک  تسا  نیا  لابند  هب  .دـبای  تاجن  خزود  باذـع 

زا هزیکاپ  دورن و  ترایز  هب  ناـنک  هبوت  هک  یـسک  تسوا و  ینطاـب  یگدولآ  هناـشن ي  میتفگ -  هکناـنچ  ناـسنا -  شود  رب  ناـهانگ 
.د.تسا هدید  تراسخ  نوبغم و  رایسب  ددرگن ، زاب  ماما  میرح 
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.تسا ماما  هللا ، هجو  ّمتا  قادصم 

لّوا شخب  رد  میوش  روآداـی  زین  ار  نآ  ّمتَا  مهم و  قادـصم  فیرـش ، تیاور  نیا  رد  هللا » هجو   » ظـفل تبـسانم  هب  تسبوخ  اـجنیا  رد 
هدومرف سپس  دندوب و  هتسناد  اهتروص  دننام  یتروص  نتـشاد  زا  هّزنم  ار  ادخ  ادتبا  هک  میدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور 

: دندوب

.ِهتَفِرعَم (1) ِهنید َو  یلِإ  ِهللا َو  َیلِإ  ُهَجَّوَُتی  مِِهب  َنیّذلا  ُمُه  ُهُجَجُح  ُُهلُسُر َو  ُهُؤایبنَأ َو  ِهللا  َهجَو  َّنِکل  َو 

لصاح وا  تفرعم  نید و  لجوّزع و  يادخ  هب  هّجوت  اه  نآ  قیرط  زا  اهنت  هک  دنتسه  یهلا  ججح  نالوسر و  ناربمایپ ، ادخ ، هجو  یلو 
.دوش یم 

.تسادخ هب  هّجوت  نیع  تیب ، لها  هب  هّجوت  لّسوت و 

نآ هب  عوجر  اذل  دنا ؛ هللا » هجو   » قادصم مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  مرکا و  یّبن  ًاصوصخ  یهلا و  ياهتّجح  ءایبنا و  ناربمایپ و 
تقلخ فده  هک  اه  نا  .تسا  لاعتم  يادخ  هب  هّجوت  ّمهم  رهاظم  زا  یکی  دوخ  نتـسج ، لّسوت  اه  نآ  هب  ندـش و  اه  نآ  هّجوتم  اه و 

زاب دنریگن ، رظنّدم  مه  ار  يا  هدیاف  رگا  یّتح  دننک ، یم  هدافتسا  یلاعت  قح  یگدنب  يارب  يراکهار  یتصرف و  ره  زا  دنا و  هتفایرد  ار 
، وا هب  هّجوت  وا و  ناـماد  هب  نتخیوآ  تسدو  ماـما  اـب  ییوربور  ههجاوـم و  سفن  دـنناد  یم  هک  ارچ  .دـننز  یمن  زابرـس  تراـیز  زا  مه 

یتدابع ندرک ، زارد  زاین  تسد  وا  يوس  ندـش و  میقم  وا  هناخ ي  رد  رب  وا و  هب  لّسوت  تسادـخ و  تدابع  ترایز و  ءاـقل و  هّجوت و 
.تسوکین رایسب 

لاصو و اهنت  شتّین  هدرک و  دصق  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناوارف  ّتبحم  قوش و  ترایز ، هب  نتفر  يارب  هک  یسک  بیترت  نیا  هب 
ترایز فدـه  ناونع  هب  ار  تبرق  دـصق  قیداصم  نیرتهب  زا  یکی  عقاو  رد  تسادـخ ، لیدـب  یب  ياـه  بوبحم  نآ  تاـقالم  رادـید و 
هکنانچ دنور و  یم  ترایز  هب  شیایلوا  ادخ و  هب  ّتبحم  يور  زا  هک  تسا  یناسک  ترایز  یترایز ، نینچنیا  .تسا  هدیزگرب  شیوخ 

.1 ًهّدوم هللا ، یلا  مهنم  ًابّرقت   » ناشتّین میتفگ  نیا  زا  شیپ 

153 ص :

ح 21. هیؤّرلا ، یف  َءاج  ام  باب  دیحوتلا ، - 1
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يادخ رطاخ  هب  ینعی  دـنیآ  یم  ناشناماما  ترایز  هب  ًاباستحا »  » ثیداحا یخرب  ریبعت  هب  مالک  کی  رد  نانیا  .تسا   (1) هلوسرل » مهنم 
اب ترایز  تکرب  ریوصت  .دـنهن  یماو  وا  هب  ار  دوخ  رما  دـنراذگ و  یم  ادـخ  باسح  هب  ار  ناشترایز  دـنوش ، یم  ترایز  یهار  لاعتم 

: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  یتّین  نینچ 

(2)  . ...ِءاملِاب ُبوَّثلا  ُصَّحَُمی  امَک  ُُهبُونُذ  ُهنَع  تَّصُِحم  ًهَعمُس  ًءایِر َو ال  ًارََطب َو ال  ًارَشَأ َو ال  ًابِسَتُحم ال  َنیَسُحلا  َراز  نَم 

، دراد ّربکت  هن  هدمآ و  ینارذگ  شوخ  هب  هن  هک  یلاح  رد  دیایب ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق ]  ] ترایز هب  دنوادخ ، باسح  هب  هک  ره 
یم هزیکاپ  بآ ، هطـساو ي  هب  ساـبل  هکناـنچ  دوش ، یم  كاـپ  ناـهانگ  زا  دـناسرب ، نارگید  شوگ  هب  هن  دـنک و  اـیر  دـهاوخ  یم  هن 

 . ...ددرگ

« ًاباستحا  » ّتین باوث  انعم و 

تیب لها  هب  تّبحم  زاربا  تّین  هب  ترایز 

ناشیا ِدوخ  يوس  زا  تمایق ، رد  ءادهّشلادّیس  یتشهب  راّوز  هزیگنا ي  حیضوت 

تیب لها  هب  ّتبحم  زاربا  رطاخ  هب  نیموصعم  ترایز  هب  نتفر  یباستحا ، ّتین  نامه  ای  ادـخ  هب  بّرقت  تدابع و  ّتین  قیداصم  زا  یکی 
دوش یم  باـطخ  دنتـشهب ، لـها  هرمز ي  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  هللادـبعابا  راّوز  هب  تفر  زین  نیا  زا  شیپ  نآ  رکذ  هک  یتیاور  رد  .تسا 

: هک

؟ ِنیَسُحلا ِربَق  ِهَرایِزب  ُمتدَرَأ  ام 

؟ دیتساوخ یم  یشاداپ  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  زا 

: تسا نینچ  اه  نآ  خساپ 

.ُهنِم (3)1. َبُِکترا  اّمِم  َُهل  ًهَمحَر  َهَمِطاف َو  ٍیّلَِعل َو  ًاّبُح  ِهللا َو  ِلوُسَِرل  ًاّبُح  ُهانیَتَأ  ِّبر  ای 

154 ص :

ص 22. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
ح 1. باب 57 ، تارایّزلا ، لماک  - 2
ح 1. باب 55 ، تارایّزلا ، لماک  - 3
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هب دـنا ، هدرک  وا  اـب  هچ  نآ  رطاـخ  هب  وا  يارب  ّتقر  مالّـسلا و  مهیلع  همطاـف  یلع و  ادـخ و  لوـسر  هب  ّتبحم  رطاـخ  هـب  اراـگدرورپ !
.میدمآ وا  ترایز ] ]

ترـضح نینمؤملاریما و  ادـخ ، لوسر  ّتبحم  رطاـخ  هب  همطاـف - » ٍّیلعل و  ًاـّبُح  هللا و  لوسرل  ًاـّبُح   » اـیند رد  يزور  یتـشهب ، راّوز  نیا 
دراو مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مَلَع  ریز  تمایق ، رد  نونکا  دـنا و  هتفر  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترایز  هب  مالّـسلا -  مهیلع  همطاـف 

.دنوش (1) یم  ّتنج 

یتشهب راّوز  هزیگنا ي  تیب : لها  ریاس  ناشیا و  هب  ّتبحم  ءادهّشلادّیس و  لاح  هب  ّتقر 

« - هنم بکترا  اّـمم  َهل  ًهمحر   » ریبعت هنیآ ي  رد  هدـش  حرطم  فیرـش  تیاور  رد  تیب  لـها  هب  ّتبحم  راـنک  رد  هک  يرگید  هزیگنا ي 
رطاخ هب  هللادـبعابا  نارئاز  نیا  .تسا  هدـمآ  ریوصت  هب  دـنا -  هدرک  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) ناـشیا اـب  هچ  نآ  رطاـخ  هب  يزوسلد 

یم غاد  درد و  هودـنا و  یتحاران و  ساسحا  هدـمآ ، دورف  راوگرزب  نآ  رب  هک  یعیاجف  بئاـصم و  زا  دـنا  هتـشاد  ناـشیا  هب  هک  یتّبحم 
يور زا  دنا ؛ هدیـشخب  اکنخ  افـش و  هدیدغاد ، بیرغ و  ِرورـس  نآ  ترایز  اب  ار  دوخ  هتخادگ ي  ياه  بلق  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدرک 

هب ور  تسا ، هدـمآ  ادـخ  لوسر  بوبحم  نآ  رـس  رب  دـنناد  یم  هک  هچ  نآ  رطاـخ  هب  دـنراد و  راوگرزب  نآ  رب  هک  یتّقر  یمحر و  لد 
غاد تیب و  لها  هب  قوش  و  بحم ّ- هک  دارفا -  نیا  .دنا  هدناشن  ورف  ار  نورد  شتآ  زا  يردق  ترایز ، يراز و  اب  هدرک و  ناشیا  دـقرم 

نیسح ماما  یگدز  تبیصم  هک  دنا  هتفرگ  جوا  نانچ  تیب  لها  ّتبحم  رد  دنا -  هدرک  ترایز  هزیگنا ي  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس 
همهنیا تسا و  هدروآ  ناـشزیزع  ربق  رـس  رب  اـه -  هداد  تسد  زا  زیزع  نوچ  ار -  ناـنآ  هدرک و  ناـش  هتفـشآ  ناـشیرپ و  مالّـسلا  هیلع 

نانیا سپ  .تسا (2)  هداد  رارق  دوخ  هب  ّتبحم  ار  شیوخ  يایلوا  هب  ّتبحم  وا  هک  ارچ  تسا ؛ لاعتم  يادـخ  هب  ناـشیا  ّتبحم  رهاـظم 
(5 رارق شیوخ  ترایز  ّتین  ار  ادخ  هب  ّتبحم  عقاو  رد 

155 ص :

ح 1. باب 55 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
یم لیم  اذغ  ترضح  نآ  دزن  نیسح ، ماما ]  ] نسح و ماما ]  ] هک یلاحرد  مدش  دراو  مرکا  ربمایپ  رب  دنک : یم  لقن  یـسراف  ناملـس  - 2

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   ) یتقو .نیسح  ماما  ناهد  رد  راب  کی  دراذگ و  یم  نسح  ماما  ناهد  رد  همقل  راب  کی  ربمایپ  دندومرف و 
: دندومرف دـندناشن و  شیوخ  ياپ  نار  يور  ار  نیـسح  ماما  هناش و  رب  ار  نسح  ماما  ربمایپ  دـندش ، غراف  نداد )  ) اذـغ زا  ملـس ) هلآ و 
ای دـندومرف : تسا !؟ مولعم  امـش  دزن  ناشماقم  تلزنم و  هک  یلاـح  رد  هن ، هنوگچ  ادـخ  لوسر  اـی  متفگ : يراد ؟ ناشتـسود  ناـملس !

هتـشاد و تسود  ارم  درادب  تسود  ار  تیب ) لها   ) نانآ هک  ره  ناملـس ! يا  َهللا  َّبَحَأ  دَقَف  ینَّبَحَأ  نَم  ینَبَّحَأ َو  دَقَف  مُهَّبَحَأ  نَم  ُناملس 
ص 45) رثالا ، هیافک   ) .تسادخ رادتسود  درادب  تسود  ارم  هک  ره 
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.دنراذگ یم  وا  باسح  هب  ار  ناشلمع  دنراد و  ار  ناشراگدرورپ  هب  بّرقت  دصق  ًاقیقد  دنا و  هداد 

نآ رثا  هناقاتشم و  ترایز 

یهلا و رما  لاـثتما  ّتین  هب  عقاو  رد  زین  دـنا  هدرک  ءادهّـشلادّیس  هشوـگ ي  شـش  حیرـض  هب  ور  ًاـقّوشت )  ) قاـیتشا يور  زا  هک  یناـسک 
زور رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دنا ؛ هدراذگاو  لاعتم  يادخ  هب  ار  دوخ  لمع  باسح  دنا و  هدمآ  ترایز  نیا  هب  راگدرورپ  تدابع 
اطعا ناشیا  هب  يرون  زور  نآ  دنهد و  یم  ناشتـسار  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان ي  دنیاشگ و  یم  ناشیور  هب  یتشهب  يرد  زیخاتـسر ،

: دنک یم  یفّرعم  نینچ  تمایق ، نارضاح  همه ي  هب  ار  نانآ  توکلم ، فتاه  .دیامن  نشور  ار  ملاع  برغ  قرش و  هک  دننک  یم 

.هَیلِإ (1) ًاقوَش  َنیَسُحلا  َراز  نَم  اذه 

.دنا هدرک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  قوش ، يور  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

تشهب نازاتشیپ  مالّسلا : هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ناقاتشم 

 - دنباسح نداد  سپ  لاح  رد  رگید  ياهناسنا  هک  یماگنه  رد  و  نامدرم -  همه ي  زا  شیپ  نانیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدومرف ي  هب 
(3: دننیشن یم  یتشهب  هدئام ي  رب  دنراذگ و  یم  تشهب  رد  مدق 

156 ص :

ِقِرشَملا َنَیب  ام  ُءیُضی  ًارون  ِهَمایقلا  َموَی  َهل  یطُعی  ِِهنیمَِیب  َهباتِک  یطُعی  ِهَّنَجلا َو  یلا  ٌباب  َُهل  ُحَتُفی  تسا ... : هدمآ  فیرـش  تیاور  رد  - 1
ح 3) باب 56 ، تارایّزلا ، لماک   ) .ِبِرغَملا و 
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، دـیایب مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماـما   ) وا تراـیز ]  ] هب ارهز  همطاـف ي  ناـنمؤملاریما و  ادـخ ، لوـسر  هب  ّتبحم  قوـش و  يور  زا  هک  ره 
هک یلاح  رد  دروخ ، یم  اذـغ  و  دنیـشن ] یم  هرفـس  کی  رـس  رب  ( ] تیب لها   ) اه نآ  اب  .شدـناشن  یم  یتشهب  ياه  هدـئام  رب  دـنوادخ 

.دنباسح (1) فقوم ]  ] رد نامدرم  یقاب ] ]

مالّسلا هیلع  ءادهّشلادّیس  قاتشم  نارئاز  هرابرد ي  لاعتم  يادخ  راتفگ 

يارس نحص و  رد  دراد و  مالّسلا  هیلع  هللادبعابا  ترایز  هب  راشرس  قوش  شراد ، هشیر  قیمع و  ّتبحم  هطساو ي  هب  هک  یـسک  نینچ 
هب ناینامـسآ  نایبوّرک و  ربارب  دنوادخ  دوش و  یم  هتفرگ  رب  رد  دنوادخ  شرع  هلَمَح ي  بّرقم و  کئالم  طّسوت  هتفای ، روضح  ناشیا 

ترایز قوش ، يور  زا  هک  يرئاز  نینچ  اب  لاعتم  يادـخ  دروخرب  هراـبرد ي  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـنک  یم  تاـهابم  رخف و  وا 
: دنیامرف یم  هنوگ  نیا  هتخاس ، دوصقم  ار  ءادهّشلادّیس 

هک یسک   ] شرع هلَمَح ي  بّرقم و  کئالم  دنک و  یم  تاهابم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  هب  دنوادخ  قیقحت ، هب  هک  ادخ  هب  مسق 
: دیوگ یم  شرع ) هلمح ي  کئالم و   ) اه نآ  هب  لاعتم ] يادخ   ] هک نیا  ات  دننک ، یم  لابقتسا  ار  هدش  دراو  وا ] میرح  هب 

هدمآ ادـخ -  لوسر  تخد  همطاف -  شردام ]  ] و وا ] ترایز  هب   ] قوش يور  زا  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  دـینیب  یمن  ایآ 
؟ دنا

.یلُسُر (2) یئاِیبنَِأل َو  یئاِیلوَِأل َو  اُهتدَدعَأ  یتَّلا  یتَّنَج  مُهَّنَلِخدَُأل  یتَمارَک َو  مَُهل  َّنَبِجوَُأل  یتَمَظَع  یلالَج َو  یتَّزِع َو  امَأ َو 

هک یتشهب  هب  ار  نانآ  ًاعطق  منک و  یم  بجاو  نانآ  يارب  ار  دوخ  تمارک  ًانیقی  هک  متمظع  لالج و  تّزع و  هب  دـنگوس  دیـشاب ! هاگآ 
..يامن یم  لخاد  ما ، هدومن  مهارف  مناگداتسرف  ءایبنا و  ءایلوا و  يارب 

ماما هب  ناقایتشا  .دنا  هدش  فّرشم  مالّـسلا  هیلع  هللادبعابا  فیرـش  هعقب ي  هب  هناقاتـشم  هناصلاخ و  هک  یناسک  تلزنم  ردق و  تسا  نیا 
مالّسلا 5. هیلع  نیسح 

157 ص :

ح 2. باب 56 ، تارایّزلا ، لماک  - 1

ح 5. باب 56 ، تارایّزلا ، لماک  - 2

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 172 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_157_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_157_2
http://www.ghaemiyeh.com


تبرق و دصق  نامه  ًاقیقد  ّتین ، نیا  هک  تسین  يدیدرت  تسا و  ناشراوگرزب  ردام  ناشیا و  هب  ناش  هقالع  ّتبحم  تّدش  زا  هتـساخرب 
.تسا (1) یباستحا  ِّتین 

تبرق دصق  زا  رگید  يا  هولج  رکش ، تّین  هب  ترایز 

هراشا

امنور یماگنه  دراد -  هناشن  لاعتم ، راگدرورپ  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هب  بّرقت  زا  هک  ًاـباستحا - »  » صلاـخ ّتین  رگید  هولج ي 
ي) رئاز ، هک  دوش  یم 

158 ص :

1427  ) ینیـسح نیعبرا  بش  رد  دـنوادخ  لضف  هب  مینک ، یم  یـسررب  پاچ  زا  شیپ  راب  نیرخآ  يارب  ار  تاراـبع  نیا  هک  نونکا  - 1
دـص زا  شیب  ًاـضعب   ) رود رایـسب  ياـه  هلـصاف  زا  هـک  متـسه  یناقاتــشم  تراـیز  دـهاش  ترــضح  نآ  رّهطم  مرح  رد  يرمق ) يرجه 

هب مالّـسلا  اهیلع  همطافل  ًاّبُح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریمال  ًاّبُح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ًاّبُح  هدایپ  ياپ  اـب  رتمولیک )!
اب قوش  يور  زا  ترایز  يانعم  .تسا  هدـش  مخز  دایز ، يور  هدایپ  رثا  رب  ناـشیا  زا  یخرب  ياهمدـق  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدـمآ  ـالبرک 

یـشاداپ رجا و  چـیه  لاـبند  هب  ناقاتـشم  نیا  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  حوـضو  هب  .دوـش  یم  مّسجم  یناـسنا  ره  يارب  نارئاز  نیا  ندـید 
نیا مالّـسلااهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  هللادـبع  یبا  هاگـشیپ  هب  دوخ  تدارا  ّتبحم و  ضرع  يارب  ًافرـص  دنتـسین و 

، دراد نایرج  نانیا  ناور  حور و  رد  هچ  نآ  زج  يزیچ  دشاب ، هتشاد  یحیحص  قادصم  قشع ، رگا  .دننک  یم  يرادازع  هناقشاع  نینچ 
هتخوس هتفیش و  ياهلد  زا  هتساخرب  ییاهاون  اب  هک  تسا  زادنا  نینط  رهطم  مرح  رـسارس  رد  ناشزوس  اب  اوتحم و  رپ  ياهراعـش  تسین !

مسق ارهز ! ای  « ) ًانیـسح یـسنن  ام  ارهز -  ای  هللاو -  ًادبا )  ) دبا : » دنیوگ یم  دنهد و  یم  تیلـست  ار  مالّـسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  دوخ ، ي 
یم نامیپ  دیدجت  ترابع ، نیا  اب  ناشزیزع  ناج  زا  ِبوبحم  اب  مه  یهاگ  مینک .) یمن  شومارف  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هاگچیه  ادخب 

: دنراد یم  هضرع  ناشرورس  دارم و  هب  هک  يونش  یم  مه  ار  يا  هناقاتشم  ياه  هلان  ینک ، گنرد  یمک  رگا  نیسح .» ای  کیّبل  : » دننک
! دنهوکش اب  اه  هرظنم  نیا  ردقچ  مالّسلا )! هیلع  نیـسح  يا  میوش  یم  تیادف  نوخ ، اب  حور ، اب  « ) نیـسح ای  کیدفن  مّدلاب ، حوّرلاب ، »
اب شروضحرد  هک  ینیب  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رادـید  قوش  زا  رپ  نامـشچ  هتـسخ و  ياـه  ندـب  هتخوـس و  باـتفآ  ياـه  هرهچ 

نارئاز لابقتـسا  هب  هک  ینک  مّسجت  ار  مالّـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف ي  سّدقم  دوجو  یناوت  یم  دـننز ، یم  دوخ  يور  رـس و  رب  صالخا 
تاظحل  ) اعد تباجتـسا  هماگنه ي  نیا  رد  اراگدرورپ ! .دـیامرف  یم  رّکـشت  تدارا  ضرع  نیا  رطاخ  هب  اه  نآ  زا  هدـمآ و  شدـنزرف 

اب نارئاز  نیا  قوش  روش و  زا  هک  مهد  یم  دـنگوس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ّقح  هب  ار  وـت  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  رـس  يـالاب  رد  برغم )
نیـسح نوخ  مقتنم  جرف  لیجعت  رد  نامیاهاعد  ددرگ و  لوبقم  نامیاه  ترایز  ات  ییامرف  اطع  دوخ  راکهانگ  ناگدـنب  ام  هب  صالخا 

( یمشاه ینب  دمّحم  دّیس   ) .نیملاعلا ّبر  نیمآ  .دوش  تباجا  يدوز  هب  وا  مد  ّیلو  مالّسلا و  هیلع 
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دننیزگ یم  ار  رکش » ّتین  هب  ترایز   » هر هک  یناسک  .دهد  یم  رارق  وا » يایلوا  لاعتم و  يادخ  رکـش   » ترایز زا  ار  شیوخ  هزیگنا ي 
تفرعم  » و تمعن » تفرعم   » رد ار  كاردا  نیا  لّوا  ماگ  دـنا ، هدیـشیدنا  یهلا  ياـهتمعن  رکـش  هب  اـهنت  تداـبع ، هزیگنا ي  ناونع  هب  و 

هتشاد ترایز »  » زا یتسرد  تفرعم  ًءادتبا  دهد ، یم  ماجنا  لاعتم  يادخ  رکـش  ّتین  هب  ار  شترایز  هک  يرئاز  .دنا  هتـشادرب   (1) دمح »
ای دشاب  هتشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  يرـشب  هک  هدوبن  نیا  هّیطع  وا ، هب  هّجوت  وا و  اب  رادید  ماما و  اب  ندش  وربور  نذا  هک  هتـسناد  وا  تسا ؛
يا هچیرد  یموصعم  ره  میرح  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدیمهف  وا  .دریگ  رارق  اهناسنا  رایتخا  رد  یعیبط  روط  هب  دشاب  رارق  هک  نیا 

هدـیزگرب ار  اهناکم  نیا  دوخ  اب  تاجانم  يارب  هداد و  رارق  اجنآ  رد  شیوخ  لّضفت  هب  ار  دوخ  اب  طاـبترا  قیرط  هدوشگ و  نامـسآ  هب 
ار یتیاـهن  یب  تاـضویف  تاـکرب و  هداد و  رارق  شیوخ  هب  هّجوت  ار  وا  هب  ندرک  ور  دوـخ و  تراـیز  ار  ماـما  تراـیز  یفرط  زا  تسا ؛

.تسا هدومن  كرادت  ندومن ، رادید  ندمآ و  نیا  يارب 

ترایز زا  هدرک ، رکش  دصق  هک  يرئاز  یّقلت 

ییوس زا  .تسادخ  بناج  زا  گرزب  یتمعن  وا  يارب  ترایز  هک  دمهف  یم  دنک و  یم  ادـیپ  تفرعم  ترایز ، هب  رئاز  هک  تسا  نینچنیا 
رکش موزل  یهلا ، ماهلا  .دیوگ  ساپس  ار  وا  دشاب و  رازگ  رکش  معنم ، ربارب  رد  دیاب  هک  هتـسناد  لقن  هّبنت  هب  لقع و  يرگنـشور  هب  رئاز 

( .هدومن نشور  وا  يارب  ار 

159 ص :

كاردا و ار  نآ  ندوب  تمعن  تسا ، رو  هرهب  رادروخرب و  یهلا  یتـمعن  زا  یتـقو  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تمعن » تفرعم   » زا روـظنم  - 1
هب تقیقح  رد  تسوا  معنم  ِتمعن  لّضفت و  هّیطع و  دراد ، رایتخا  رد  هچ  نآ  هک  دبایرد  ناسنا  یتقو  رگید  ریبعت  هب  .دنک  قیدـصت  ًابلق 

اجب ار  معنم  رکش  دیاب  تمعن  نیا  لباقم  رد  هک  دنک  يرگنـشور  ناسنا  لقع  رگا  دش  نینچ  یتقو  .تسا  هتفای  تسد  تمعن » تفرعم  »
بیترت نیا  هب  .دـشاب  رازگرکـش  تمعن  نیا  لباقم  رد  دـیاب  ًالقع  هک  هتفایرد  ینعی  تسا  هتفاـی  دـمح » هب  تفرعم   » تقیقح رد  دروآ ،

تبرغ رد  باتفآ  باتک  رد  ار  یلیصفت  تاحیـضوت   ) .دنتـسه رکـش  نتفای  قّقحت  يارب  مزال  طرـش  ود  دمح  تفرعم  تمعن و  تفرعم 
( .دیرگنب یبلق »  رکش   » ناونع لیذ  مود  لصف  لّوا ، شخب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_159_1
http://www.ghaemiyeh.com


دیاـب ردـقچ  تسا و  تقاـیل  یب  دـنوادخ ، دـننام  یب  ياـطع  نیا  لـباقم  رد  ردـقچ  هک  هتفاـی  هدـش و  هّبنتم  یهلا  فاـطلا  هب  وا  .تـسا 
ار وا  هتخاس و  رّدقم  شیارب  ار  ماما  رادید  قیفوت  هداد و  ناماس  شیارب  ار  طیارـش  لاعتم  راگدرورپ  هک  دنیب  یم  دـشاب ؛ وا  رازگرکش 

ّتین دصق و  ار  ساپس  نیمه  تسا و  يرازگساپس  هب  فّلکم  دنک  یم  نادجو  هک  تسا  نیا  هدناشن ؛ ترایز  ینامسآ  هرفس ي  ّرس  رب 
.دهد یم  رارق  ترایز  زا  دوخ 

ترایز رد  تمعن  يدایا  رکش  هب  هّجوت 

تمعن يدایا  هلسلس ي  رس  ماما :

درذگب ماما  ریـسم  زا  دیاب  دهدب  دهاوخب  هک  ره  هب  هچ  ره  هک  هداد  رارق  ار  راتخاس  نیا  ناگدنب ، هب  تمعن  ياطعا  رد  لاعتم  دنوادخ 
هدـش تسد  هب  تسد  وا  اب  دـنک  یم  ور  ام  هب  هک  ییوکین  ره  هتـشذگ و  ماما  يارجم  زا  دـسر  یم  ام  هب  هک  يریخ  ره  .دـهاوخب  وا  و 
ادـخ تساوخ  وا  تساوخ  دروخ ، یم  يزور  هک  تسوا  نمی  هب  نیوکت  ملاع  تسا و  نیمز  رد  وا  نیما  ادـخ و  هفیلخ ي  ماما ، .تسا 

زا .دـهد  یمن  ساـکعنا  ار  وا  ّتیـشم  زج  دـهاوخ و  یمن  ار  یهلا  تساوـخ  زج  وا  ینعی  تـسا ؛ یهلا  هدارا ي  لوزن  ّلـحم  وا  بـلق  و 
یم قّقحت  ماما  هطساو ي  هب  همه  همه و  ناگدنب ، يزور  لوزن  ات  هتفرگ  ناراب  ندیراب  زا  اه و  هویم  ندییور  ات  هتفرگ  ناتخرد  شیور 

: مینک یم  ضرع  ترضح  نآ  هب  باطخ  ءادهّشلادّیس  ترضح  ترایز  رد  .دریذپ 

هِروما ِریداقَم  یف  ِّبَّرلا  ُهَداِرا  اهَقزِر ...  اـهَرطَق َو  ُءاـمَّسلا  ُلِزُنت  مکب  اـهَرامثَأ َو  ُراجـشُألا  ُجِرُخت  مُِکب  اهَراجـشَأ َو  ُضرَـألا  ُِتبُنت  مُِکب 
.مُِکتُوُیب (1) نِم  ُرُدصَت  مُکَیلِإ َو  ُِطبهَت 

دنروآ و یم  نوریب  ار  شیاه  هویم  ناتخرد  هک  تسامش  تکرب ]  ] هب دنایور و  یم  ار  شناتخرد  نیمز  تیب ) لها   ) امش هطـساو ي  هب 
ار 2. شا  يزور  شناراب و  نامسآ ، هک  تسامش  هطساو ي  هب 

160 ص :

ح 2. ص 577 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  - 1
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.ددرگ یم  رداص  امش  ياه  هناخ  زا  دنک و  یم  طوبه  امش  رب  شا  هدش  ریدقت  روما  رد  راگدرورپ  هدارا ي  دتسرف ...  یم  ورف 

اهنت و يراتفرگ ، یتحاران و  نتشادن  ناسنا و  یحور  لداعت  تابث و  تسا ؛ ماما  هطساو ي  هب  زین  یحور  يونعم و  ياه  تمعن  ياطعا 
زین دوش و  یم  ییاشگ  هرگ  ام  زا  ناشیا  هطساو ي  هب  ًارصحنم  میتفا  یم  ورف  اهیراتفرگ  هطرو ي  هب  هاگره  تسا و  هّمئا  تکرب  هب  اهنت 

: میناوخ یم  نینچ  هعماج  ترایز  رد  دراد ؛ یگتسب  ناشیا  يریگتسد  هب  شتآ  زا  نامتاجن  يورخا و  تداعس 

َنِم ُهللا  انَجَرخَأ  مُِکب  َّرُّضلا ...  ُفِشکَی  َمَّهلا َو  ُسِّفَُنی  مُِکب  ِِهنذِِإب َو  اـّلِإ  ِضرَـألا  یَلَع  َعَقَت  نَأ  َءاـمَّسلا  ُکِـسُمی  مُِکب  َثیَغلا َو  ُلِّزَُنی  مُِکب 
.ِراّنلا (1) َنِم  ِتاکَلَهلا َو  ِفُرُج  افَش  نِم  انَذَقنَأ  ِبوُرُکلا َو  ِتارَمَغ  اّنَع  َجَّرَف  ِّلُّذلا َو 

دوجوم مظن   ) دتفین نیمز  يور  هک  دراد  یم  هاگن  ار  نامسآ  ادخ  هک  تسامش  ببس  هب  دنک ، یم  لزان  ناراب  امش  ببـس  هب  طقف  ادخ 
زا هک  تسامش  هلیسو ي  هب  اهنت  ار  اهیراتفرگ  دنک و  یم  عفر  ار  اه  یتحاران  ادخ  هک  تسامـش  هطـساو ي  هب  دوش ) ظفح  اه  نآ  نیب 

فرطرب میا  هتفر  ورف  نآ  رد  هک  ار  ییاه  يراتفرگ  هدروآ ،  نوریب  یتسپ  يراوخ و  زا  ار  ام  امـش  ببـس  هب  طقف  ادـخ  درب ...  یم  نیب 
.تسا هداد  تاجن  شیوخ ) باذع   ) شتآ تکاله و  يداو  رد  طوقس  زا  ار  ام  امش ) هطساو ي  هب  طقف  ادخ   ) تسا و هدومن 

ماما ياضما  هب  ترایز  ضیف  ندیسر 

ّتیفیک رد  هتفرگ ، تأـشن  یـسک  هچ  ناتـسد  زا  تکرب  نیا  هدیـسر و  اـم  هب  هک  ياـضما  هطـساو و  هب  تراـیز  ضیف  هک  نیا  هب  هّجوت 
هب یهلا  تاضویف  مامت  تسا و  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تیافک  اب  دـی  هب  ملاع  روما  مامز  زورما  .دراذـگ  یم  ریثأت  رایـسب  اـم  تراـیز 

.6 ناشیا دوش و  یم  هلاوح  تاقولخم  هب  ناشیا  لیفط 

161 ص :
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رکش ار  تمعن  هطساو ي  رکش  لاعتم  دنوادخ  تایاور ، قباطم  ییوس  زا  .دنتسه  یهلا  ماعنا  ياه  هطساو  يدایا و  همه ي  هسلسرس ي 
: دنا هدومرف  هکنانچ  هداد  رارق  دوخ 

(1) .تسا » هدرواین  ياجب  ار  لجوّزع  يادخ  رکش  درواین ، اجب  ار  هدنهد  تمعن  ياه  قولخم  رکش  هک  ره  »

يایلوا ترایز  هب  لاعتم  يادخ  زا  يرازگرکش  ّتین  هب  هک  یسک  لیصافت  نیا  اب  .تسادخ  زا  رّکشت  همزال ي  تمعن ، يدایا  رکش  اذل 
، لاعتم يادخ  رکش  ندرک  دصق  رد  دشاب  هتشاد  ار  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  يرازگرکش  ّتین  هک  نیا  نودب  دنادب  دیاب  دور ، یم  وا 

.تسا لاعتم -  يادخ  یلصا -  معنم  زا  رکش  ریذپان  ییادج  هعومجم ي  ریز  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رکش  هک  ارچ  هتفاین ؛ قیفوت 

مالّسلا هیلع  ماما  هب  تّیدوبع  ضرع  تّین  هب  ترایز 

ماما لابق  رد  ام  ندوب  كولمم  دبع و  يانعم 

شیالوم و هب  ّتیدوبع  مالعا  دـصق  هب  رئاز  هک  دریگ  یم  لکـش  یماگنه  تسا  تبرق  دـصق  مهم  قیداصم  زا  هک  ّتین  رگید  هنوگ ي 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یعیـسو  روط  هب  ار  شقیالخ  تیالو  ّتیکلام و  لاـعتم ، دـنوادخ  .دوش  یم  تراـیز  یهار  وا  هب  یگدـنهانپ 

روما لـماش  ار  ناـنآ  تیـالو  يورملق  تسا و  هدرک  اـطع  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  ملـس ، هلآ و  هیلع و 
دنوادـخ دـنرادن و  یلالقتـسا  هنوگ  چـیه  دوخ  زا  دـنریقف و  دـبع و  یهلا  هاـگرد  رد  نیموصعم  .تسا  هداد  رارق  یعیرـشت  ینیوکت و 

میتسین هّمئا  هدنتسرپ ي ) « ) دباع  » ام .تسا  هدناوخ  ارف  ناشیا  یمالغ  هب  ار  شناگدنب  هداد و  رارق  قلطم  ّیلو  ار  ناشیا  هک  تسا  لاعتم 
ار دوخ  ام  دشاب ، یم  حیحـص  دنوادخ  هرابرد ي  اهنت  اذل  تسا و  هارمه  ّتیلعاف  رد  لالقتـسا  هب  داقتعا  اب  هراومه  شتـسرپ ، هک  اریز 

زین 4. ناشیا  میناد و  یم  هّمئا  كولمم  مالغ و  يانعم  هب  دبع » »

162 ص :
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هب ام  دوخ  زا  ماما  ینعی  .تسا  فّرصت » هب  یلوا   » رایتخا و بحاص  موهفم  هب  یلوم  تسا و  یلوم »  » عمج یلاوَم »  » .دنتـسه ام  یلاوَم » »
.تسا رتراوازس  نامحالص -  صیخشت  یهن و  رما و  رد  ام - 

هتساوخ ماما  دبع  كولمم و  ار  ام  دنوادخ 

تـسا حضاو  اّما  .دشاب  اه  نآ  دبع  هک  هتـسب  قاثیم  تقیقح  رد  دریذپب و  ار  یبن  ماما و  ّتیولوم  هک  هدومن  دـهع  مخ  ریدـغ  رد  هعیش 
ًاتاذ تسادـخ ، بوبرم  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  .دراد  توافت  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  ادـخ  هرابرد ي  هک  ییانعم  اب  ندوب  دـبع  نیا  هک 
دبع ناوت  یم  ار  كولمم  ِقولخم  نآ  دـهد  رارق  يرگید  كولمم  ار  یقولخم  دـنوادخ  رگا  لاـح  نیع  رد  تسوا و  كوـلمم  دـبع و 

، ماما هب  تبـسن  ناسنا  ندوب  دبع  همزال ي  اذل  هداد ، رارق  تاقولخم  قلطم  رایتخا  بحاص  ار  تیب  لها  لاعتم ، يادخ  .تسناد  يرگید 
هک يرئاز  لاح ، .دـنک  تعاطا  ناشیا  ًاقلطم  روما ، همه ي  رد  دـنادب و  رایتخا  بحاـص  دوخ  روما  همه ي  رد  ار  ناـشیا  هک  تسا  نیا 

شرایتخا بحاص  الوم و  هب  هک  دنک  یم  ّتین  هداد ، رارق  شماما  كولمم  هدنب و  ار  وا  دـنوادخ  هک  هتـسناد  هتفایرد و  ار  تقیقح  نیا 
هب رایسب  هّمئا  تارایز  رد  لکش  نیا  هب  تدارا  ضرع  ياه  هنومن  .دهاوخب  ار  شرما  تیافک  وا  وا  شبابرا ، ناماد  هب  تسد  دنک و  ور 

هیلع نینمؤملاریما  هب  باـطخ  روثأـم  تاراـبع  نیا  يردـیح  فیرـش  هضور ي  هب  دورو  ماـگنه  رد  لاـثم  ناوـنع  هب  .دروـخ  یم  مشچ 
: تسا هدش  دراو  مالّسلا 

َکِماقَم یلإ  ًاهِجَّوَتُم  َکِمَرَح  یلإ  ًادِـصاق  َِکتَّمِذـِب  ًاریجَتـسُم  َكَءاج  َِکتَمُأ  ُنبا  كِدـبَع َو  ُنبا  َكُدـبَع َو  َنینِمؤُملاَریمَأ  ای  َيالوم  ای 
(1)  . ...َِکب یلاعَت  ِهللا  َیلإ  ًالِّسَوَتُم 

مرح هدمآ ، وت  نامیپ  دهع و  هانپ  هب  هک  یلاح  رد  هدـمآ  تیوس  هب  وت  زینک  مالغ و  دـنزرف  وت و  دـبع  نانمؤملاریما ! يا  نم  يالوم  يا 
 . ...تسا هدش  لسّوتم  لاعتم  يادخ  هب  وت  هطساو ي  هب  هدروآ و  ور  وت  هاگیاج  هب  هدرک ، دصق  ار  وت 

.دتارایز بلاق  رد  هّمئا  هب  یگدنب  ضرع  زا  ییاه  هنومن 

163 ص :
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: میراد یم  هضرع  راوگرزب  ود  نآ  هب  باطخ  هک  اجنآ  تسا ، هدمآ  زین  مالّسلا  امهیلع  نیمظاک  ترایز  رد  تارابع  نیا  هیبش 

(1)  . ...امُِکتَرایِزب ِهللا  یلإ  ًابِّرَُقتُم  امُکُِرئاز  امُکُِّیلَو  امُکُدبَع َو  ِهئامَس  ِهِضرَأ َو  یف  ِهللا  ِیتَّجُح  ای  امُکیَلَع  ُمالَّسلا 

هطساو ي هب  هک ]  ] تسامـش رئاز  نونکا ] ، ] ناتتیالو ياریذپ  امـش و  هدنب ي  شنامـسآ ! نیمز و  رد  ادخ  تجح  ود  يا  امـش  رب  مالس 
 . ...دیوج یم  بّرقت  ادخ  هب  امش  ترایز 

هب بّرقت  هک  مییامن  یم  نایب  ار  دوخ  ّتین  دـعب  مینک و  یم  يراسکاخ  ّتیّقر و  زاربا  ًـالّوا  دوخ  نارورـس  هب  فیرـش  تاراـبع  نیا  رد 
نیا هب  ناشیا  ترایز  هّمئا و  هب  تبـسن  ّتیدوبع  ضرع  هک  دـهد  یم  ناشن  ریباعت  نیا  .تسا  ناشیا  ترایز  هطـساو ي  هب  یهلا  هاگرد 

يادـخ مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  مه ، هریبک  هعماج ي  ترایز  رد  .تسوا  تدابع  یهلا و  رما  لاثتما  ندومن  دـصق  تهج  رد  ًالماک  ّتین ،
زا هّمئا  هب  ندوب -  هدـنهانپ  ندـش -  ذـئاع  ذـئال و  و  نتـساوخ -  هانپ  هراجتـسا -  .میریگ  یم  دـهاش  دوخ ، نینچنیا  ّتین  رب  ار  لاـعتم 

دوخ ّتین  رب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  اه  نیا  زا  سپ  هک  نآ  بلاج  هتفر و  دـیکأت  نآ  رب  تارابع  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  هصخاش 
: مینک یم  تعافش  بلط  ناشیا  زا  میریگ و  یم  هاوگ  تسا -  ناراوگرزب  نیا  قیرط  زا  ادخ  هب  بّرقت  انامه  هک  - 

(2)  . ...هَیلِإ مُِکب  ٌبِرَّقَتُم  مُِکب َو  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  یلإ  ٌعِفشَتسُم  مُکِرُوبُِقب  ٌِذئاع  ٌذئال  مَُکل  ٌِرئاز  مُِکب  ٌریجَتسُم  یِّنَأ ...  مُکُدِهشُأ  َهللا َو  ُدِهشُأ 

هاگرد رد  ار  امش  میامش ، روبق  هب  یجتلم  هدروآ و  هانپ  ِرئاز  ما و  هدنهانپ  امش  هب  ...نم  هک  مریگ  یم  تداهش  هب  ار  هّمئا ]  ] امش ادخ و 
يادخ 4.

164 ص :
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 . ...میوج یم  بّرقت  وا  هب  امش  ترایز ]  ] ببس هب  منک و  یم  عیفش  لجوّزع 

: دندومرف هک  مینک  یم  رورم  مه  اب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  لوق  زا  فیرش  تیاور  نیا  زاب 

مِِهتَرایز یف  ًهَبغَر  مُهَراز  نَمَف  مِهِروُبق  َهرایز  ِءادَألا  ِنسُح  ِدهَعلِاب َو  ِءافَولا  ِمامَت  نِم  َّنِإ  ِهتَعیـش َو  هَئایلوَأ َو  ُِقنُع  یف  ًادهَع  ٍمامِإ  ِّلُِکل  َّنِإ 
.ِهَمایِقلا (1) َموَی  مُهَئاعَفُش  مُُهتَِّمئَأ  َناک  هیف  اوبَّغَر  اِمل  ًاقیدصَت  َو 

[، نآ  ] ندومن ادا  وکین  دـهع و  هب  يافو  قیداصم ]  ] زا انامه  تسه و  شنایعیـش  ناتـسود و  ندرگ  رب  ینامیپ  دـهع و  یماـما  ره  يارب 
اب هچ  نآ  هب  قیدـصت  رطاخ  هب  قوش و  تبغر و  هزیگنا ي ]  ] هب دور  هّمئا )  ) اه نآ  ترایز  هب  هک  ره  سپ  .تسا  نانآ  ياهربق  تراـیز 

.دوب دنهاوخ  تمایق  زور  رد  ناشناعیفش  ناشناماما  دنا ، هدرک  شبیغرت  ترایز ] هب   ] نآ

وا هب  يرادافو  قادصم  : ماما ربق  ترایز 

یمالغ دیق  دننادب ، دوخ  یلاوَم  ار  ناشیا  نادنزرف  نینمؤملاریما و  هک  دندش  فّلکم  مرکا  یّبن  يوس  زا  ناناملسم  همه ي  ریدغ ، زور 
الوم لاـبق  رد  ار  دوخ  هفیظو ي  دـبع  هک  تسا  نیا  یمـالغ  همزـال ي  .دـندرگ  دـنب  ياـپ  نآ  مزاوـل  هب  دـنریگ و  ندرگ  هب  ار  ناـشیا 
ماما هدومرف ي  هب  .تسا  هدرپس  یگدنب  تعیب  هتـسب و  یمالغ  دهع  شیالوم  اب  شماما ، اب  هعیـش  .دنک  تکرح  نآ  قبط  رب  دسانـشب و 
روبق ترایز  نامیپ ، نیا  ساسارب  لمع  يابیز  وکین و  ياهراکهار  زا  زین  لامک و  مامت و  هب  يراداـفو  قیداـصم  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر 

.تسا مالّسلا  مهیلع  هّمئا 

میظنت شبحاص  تساوخ  اب  هدنب  رضح  رفـس و  تساخرب و  تسـشن و  يرادیب ، باوخ و  دشاب ؛ شیالوم  يارب  دیاب  هدنب  روما  همه ي 
.2 نیا دوش ، یم 

165 ص :

ح 2. باب 43 ، تارایّزلا ، لماک  - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب ات  دیامرف  رما  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دزود و  یم  مشچ  وا  ياهبل  هب  دـنیب ، یم  شبابرا  تمدـخ  هب  هتـسب  رمک  ار  دوخ  رگا  هک  تسا 
یم مهروبق ،» هرایز  ءادألا  نسح  دهعلاب و  ءافولا  مامت  نم  ّنإ   » تسا هدومرف  الوم  هک  دـنیب  یم  .دوش  تعاط  راک  هب  تسد  نآ ، لابند 
نیا هب  و  تسا » ترایز  یگدرپسلد ، قاثیم  یگدنب و  دهع  هب  افو  ياهقادصم  طورـش و  زا  یکی  : » دـیوگ یم  وا  هب  شیالوم  هک  دونش 
دوخ ترایز  لابق  رد  اّما  دیامن ، یم  دـصق  ار  شیالوم  رما  لاثتما  ناوت ، همه ي  اب  هک  نیا  اب  دـبع  هّتبلا  .دـنک  یم  مادـقا  نآ  هب  بیترت 

ماـجنا رد  یهاـتوک  تروص  رد  دـنیب و  یم  دوخ  هفیظو ي  ار  نآ  هک  ارچ  .درادـن  زین  یتـّنم  چـیه  دـنک و  یمن  هبلاـطم  ار  یّقح  چـیه 
هب دیامن و  یم  ناربج  ار  وا  رادید  نیا  تمایق  رد  دنک و  یم  لّضفت  وا  هب  همه  نیا  اب  شیالوم  اّما  .دنک  یم  شنزرـس  ار  دوخ  هفیظو ،

قوـش و يور  زا  هکلب  فـیلکت ، عـفر  راـبجا و  رـس  زا  هن  ار  هفیظو  نیا  هدـنب ، هک  نآ  طرـش  هب  دراد ؛ یم  شگرزب  تعافـش ، تفارش 
یناج اریذـپ و  یبلق  اب  دـنا ، هدومرف  نآ  تفرگـش  راـثآ  تراـیز و  هراـبرد ي  هّمئا  هچ  نآ  همه ي  زا  دـیامن و  ادا  قیدـصت ، تبغر و 

هک دنادب  دهد و  رارق  شترایز  دصق  ّتین و  ار  الوم » لابق  رد  هفیظو  ماجنا   » ًافرص دناوت  یم  هّمئا  رئاز  اذل  .دنک  لابقتـسا  هدش ، میلـست 
هب وا ، لابق  رد  هفیظو  يادا  تسادـخ و  اب  نتـسب  نامیپ  ماما ، اـب  قاـثیم  دـهع و  هک  ارچ  .تسا  تبرق  دـصق  رهاـظم  زا  دوخ  ّتین ، نیا 

هدناشوپ و لمع  هماج ي  شیادخ  تساوخ  هب  عقاو  رد  ترایز  هب  نتفر  اب  وا  نیاربانب  .دشاب  یم  یهلا  تیلوؤسم  کی  ندـناسر  ماجنا 
.تسا هدومن  دصق  ار  وا  هب  بّرقت  مالک  کی  رد  هتفرگ و  یپ  ار  شراگدرورپ  نامرف 

.دشاب هفیظو  ماجنا  دناوت  یم  ترایز  ّتین  کی 

ترایز هب  نتـشاذگ ) دـنوادخ  باسح  هب  اب   ) ًاباستحا نامه  اـب  ادـخ » هب  بّرقت   » ِّتین ِنتفرگ  لد  هب  هک  میباـی  یم  رد  لیـصافت  نیا  اـب 
هب تّدوم  ّتبحم و  قوش ، ّتین  هلمج ، نآ  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  یفلتخم  روص  دـنک و  روهظ  يدّدـعتم  ياه  هولج  رد  دـناوت  یم  نتفر 

، یهلا ماعنا  ربارب  رکُش  تیب ، لها 
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.میدرمشرب ار  الوم ، ربارب  یگدنب  قاثیم  دهع و  يادا  ماما و  هب  ندرب  هانپ  یگدنب و  زاربا 

.دراد ناکما  وا  اب  کّسمت  اب  اهنت  ادخ  هب  بّرقت  هدـنهد  ناشن  هک  دـنیوگ  یم  بنج »  » وا هب  رابتعا  نیا  هب  تسا و   (1) هللا » بنج   » ماما
اضر و ات  تسادخ  هفیلخ ي  ماما ، هک  ارچ  .دنک  ادیپ  موهفم  وا  اب  طابترا  رد  زین  تبرق  دصق  ّتین و  هک  درک  دیدرت  يا  هّرذ  دیابن  اذـل 

.دوش انعم  وا  هب  یکیدزن  يرود و  ندز و  سپ  شریذپ و  ییاضران ، يدونشخ و  اب  ادخ  هب  يرود  بّرقت و  در و  لوبق و  طخس ،

ترایز نیح  رد  ناشیا  يروآدای  زاس  هنیمز  : مالّسلا هیلع  رصع  ماما  هب  تّبحم  تفرعم و 

هراشا

ّتیعوضوم ّتیقیرط و  دعب  زا  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تفرعم  ّتیّمها 

هّجوت دروم  ّتیقیرط  دـُعب  زا  مه  مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  تفرعم  صاـخ  روط  هب  ماـما و  تفرعم  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگناـمه 
رد دوـخ  زا  ار  یلمع  دـشاب ، دـنوادخ  نیرخآ  تّجح  تفرعم  زا  یلاـخ  تسد  یـسک  رگا  ییوـس  زا  ینعی  .ّتیعوـضوم  مـه  تـسا و 

وا و هب  داـقتعا  سفن  دوـش و  یم  هصـالخ  ترـضح  نآ  تفرعم  رد  نید  تـقیقح  رگید  يوـس  زا  دـبای و  یمن  هتفریذـپ  یهلا  هاـگرد 
رد هک  ار  یفیرـش  تیاور  .دـیآ  یم  باسح  هب  تادابع  همه ي  ساسا  هیاپ و  ادـخ و  یگدـنب  یهبترم  نیرتالاب  وا  هب  میلـست  عوجر و 

هدیسرپ ادخ  تفرعم  هرابرد ي  مالّـسلا  هلیع  نیـسح  ماما  زا  یتقو  .میوش  یم  روآدای  اجنبا  رد  ًاددجم  تفر ، نخـس  نآ  زا  لّوا  شخب 
دنوادخ تفرعم  سپ  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  دـنک : یم  لاؤس  يوار  دوش و  یم 

؟9) تسیچ

167 ص :
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: دنیامرف یم  شترضح 

.ُهتَعاط (1) مِهیَلَع  ُبِجَی  يّذلا  مُهَمامِإ  ٍنامَز  ِّلُک  ِلهَأ  ُهَفِرعَم 

.تسا بجاو  اه  نآ  رب  شتعاط  هک  ناشنامز ]  ] ماما هب  تبسن ]  ] تسا ینامز  ره  لها  تفرعم  هللا ] تفرعم  ]

.دبای یمن  قّقحت  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تفرعم  نودب  هللا  هفرعم 

تفرعم مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  هک  تسور  نیمه  زا  تسا و  ریذپ  ناکما  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  اب  اهنت  ادخ  تفرعم  قّقحت 
تسادخ مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  هن  تسا و  نامز  ماما  لاعتم ، دنوادخ  هن  هک  نآ  لاح  .دنا  هدرک  ریـسفت  نامز  ماما  تفرعم  هب  ار  ادخ 

ددرگ وا  میلست  دسانـشب و  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یـسک  .تسا  نایم  رد  یتبارق  تنراقم و  ای  تدحو  لولح و  زا  تبحـص  زگره  هن  و 
یم دوخ  بیـصن  ار  لیاضف  همه ي  هتفای ، تسد  ضیف  همـشچرس ي  هب  هک  اجنآ  زا  دریگ و  یم  رارق  لاعتم  يادـخ  تفرعم  ریـسم  رد 

تداعـس و قیرط  اهنت  هن  دراد و  هلـصاف  ادخ  نید  اب  اهگنـسرف  ییوگ  دنز ، زاب  رـس  رما ، بحاص  تخانـش  زا  هک  نآ  لباقم ، رد  .دنیب 
، دریگ یم  رارق  نامز  ماما  تفرعم  اب  فدارتم  هللا ، هتفرعم  یتقو  .تسا  هداهن  ور  تکاله  فارحنا و  هب  هکلب  هدومیپن  ار  یتبقاع  شوخ 

ّتبحم طابترا و  هلیسو ي  هب  دوش و  یم  اپ  هب  وا  نیرخآ  تّجح  تخانش  اب  اهنت  شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  تخرد  هک  تسانعم  نیا  هب 
هدومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنانچ  .دسر  یم  لامک  ییابیز و  هب  دبای و  یم  جضن  هک  تسوا  تیالو  شریذپ  و 

: دنا

.َرَظَتنُملا (2) ِنامَّزلا  َبِحاص  َهَّجُحلا  َلَّوَتَیلَف  هُمالسِإ  َنُسَح  ُهنامیإ َو  َلُمَک  دَق  َهللا َو  یَقلَی  نَأ  َبَّحَأ  نَم 

 - رظتنم تّجح  تیالو  دیاب  هدش ، وکین  شمالـسا  هدیدرگ و  لماک  شنامیا  هک  یلاح  رد  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ  دـهاوخ  یم  هک  ره 
.دشاب هتشاد  ار  نامّزلا -  بحاص 

.6 نامیا لامک  هناشن ي  مالّسلا : هیلع  رصع  ماما  تیالو  ّتبحم و 

168 ص :
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نودـب نیاربانب  دـسر ، یم  لامک  هب  تّجح  ترـضح  ّتبحم  تیـالو و  اـب  دوش و  یم  زاـغآ  نینمؤملاریما  ّتبحم  تیـالو و  اـب  ناـمیا 
هجرد و نیرتالاب  یماگنه  تسا و  مهم  زین  ّتبحم  نیا  یگنوگچ  هّتبلا  .تفاـی  تسد  لـماک  ناـمیا  هب  ناوت  یمن  بیاـغ ، ماـما  ّتبحم 

فیرـش تیاور  نیا  هب  .درادـب  تسود  شا -  هداوناـخ  دوـخ و  یّتـح  سک -  ره  زا  شیب  ار  ترـضح  نآ  یمدآ  هک  دراد  ار  ّتیفیک 
: دیرگنب يوبن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  نامیا  طرش  مالّسلا : هیلع  رصع  ماما  ّتبحم 

.ِِهتَرتِع (1) نِم  ِهَیلِإ  َّبَحَأ  یتَرتِع  ِِهلهَأ َو  نِم  ِهَیلِإ  َّبَحَأ  یلهَأ  ِهِسفَن َو  نِم  ِهَیلِإ  َّبَحَأ  َنوکَأ  یّتَح  ٌدبَع  ُنِمُؤی  ال 

بوبحم وا  شیپ  ما  هداوناخ  مشاب و  شدوخ  زا  رت  بوبحم  وا  دزن  رد  نم  هک  نآ  رگم  دروآ  یمن  ناـمیا  لوسر ] ادـخ و  هب   ] يا هدـنب 
.دنشاب شناشیوخ  زا  رت  بوبحم  شرظن  رد  نم  ناشیوخ  دنشاب و  شا  هداوناخ  زا  رت 

یملاع ناج  وا -  .تسا  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  هلبق ، هلیبق ي  زا  هدنامیقاب  موصعم  اهنت  ربمایپ و  لها  ترتع و  قادصم  نیرتالاب  زورما 
یسدق رهوگ  يوجتسج  رد  رگا  ام  درادن و  تقلخ  ملاع  رد  يریظن  تساهنـسُح و  یمامت  روحم  قیاقح و  همه ي  رولبت  شیادف -  هب 

تیب لها  ریاس  نینمؤملاریما و  ربمایپ ، هب  تبّحم  .تفای  میهاوخن  نآ  زا  یناشن  وا  ّتبحم  تیالو و  لوبق  اب  زج  هک  مینادب  دـیاب  مینامیا 
دوش اه  نآ  ناماد  هب  تسد  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا و  نیموصعم  یمامت  قداص  راد  هنیآ  وا  دنیـشن ، یم  راب  هب  ناشیا  هب  تدارا  رد 

.دیوج کّسمت  راوگرزب  نآ  هب  دیاب 

لباقتم هطبار ي  ماما : اب  ّتبحم  هطبار ي 

، نابرهم ردپ  ماما  .دوارت  یم  نوریب  ترضح  نآ  تکرب  رـسارس  دوجو  زا  دسرب  لامک  هلحرم ي  هب  ام  رد  هک  نآ  زا  شیپ  ّتبحم  نیا 
ردق نآ  وا  يزورهم  .دنیب  یم  دوخ  ینتـشاد  تسود  ینتـساوخ و  نادـنزرف  مشچ  هب  ار  شتّما  هک  تسا  یقفـشم  ردام  دازمه و  ردارب 

تسا و 9. رفاو  الاو و 
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: دیامرف یم  دوخ  هک  تسا  ضاّیف  تیاهن و  یب  ناسنآ  وا  يزوسلد 

.مُکِسُفنَِأب (1) مُکنِم  مُِکب  ُمَحرَأ  انَأ  ِهللا  َو 

.مرتنابرهم امش  هب  ناتدوخ ، هب  تبسن  امش  زا  نم  ادخ  هب 

! میوش رادیب 

زا شیب  اـم  لبقتـسم  لاـح و  يارب  شینارگن  لد  دـپت و  یم  ناـمدوخ  زا  رتـشیب  اـم  يارب  شلد  تسا و  رتناـبرهم  اـم  هب  اـم  دوـخ  زا  وا 
يادخ ًالـصا  .میهدـن  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  لالز  يزرورهم  نیا  هناصلاخ و  یتسود  نیا  خـساپ  رگا  ام  لاح  هب  ادـب  تسا و  نامدوخ 

يردپ و مینادب  رگا  لاح  .ام  ماما  ار  وا  هتـساوخ و  وا  تّما  ار  ام  ام ، رورـس  ار  وا  هداد و  رارق  وا  ّتیعر  ار  ام  هدرپس ، وا  هب  ار  ام  لاعتم 
وا مینادب  لاح  نیع  رد  رگا  مینک ؟ یم  ادیپ  وا  هب  تبـسن  يدید  هچ  میراد  زوسلد  میمـص و  ّتبحم و  اب  دـح  نیا  ات  يرورَـس  یماما و 
ایآ تسا ، راید  لها و  زا  رود  هتفردای و  زا  هدز و  تراغ  هتخانـشان و  هداهن و  ورف  دنک و  یم  هبرجت  ار  تبیغ  نادـنز  یخلت  تساهنرق 

يراتفرگ ارچ  میلفاغ ؟ وا  زا  ارچ  هک  میسرپب  دوخ  زا  تسا  نآ  ياج  دوش ؟ یمن  زوس  هرسکی  وا  يارب  نام  هنیس  غاد و  هرـسکی  نامبلق 
ایآ دـیآ ؟ یمن  ناـمدرد  شتبیغ  ناـمز  ندـش  ینـالوط  زا  میـشیدنا و  یمن  وا  تالکـشم  هب  ارچ  میا ؟ هدرپـس  یـشومارف  داـب  هـب  ار  وا 

هزادـنا ي هب  میـشابن و  شدای  هب  ام  اّما  دـنک ، نامباریـس  دوخ  نمی  هب  مدامد  درورپب و  ار  ام  دـنک و  يردـپ  ام  ّقح  رد  وا  هک  تسازس 
؟ میروخن ار  شا  هّصغ  دراد ، ام  يارب  هک  ساره  لوه و  زا  یمین 

يروآدای و يارب  ّتیعقوم  نیرتهب  ترایز  ّتیعقوم  میـشیدنیب ، اهـشسرپ  نیا  خـساپ  هب  دـیاب  میترایز  یهار  هک  یماگنه  رد  ًاـصوصخ 
دادجا راّوز  لماش  ار  دوخ  تیانع  دـنراد و  رظن  ریز  رفـس  نیا  رد  ًامئاد  ار  ام  زین  ناشیا  هک  تسناد  دـیاب  تسراوگرزب و  نآ  هب  هّجوت 

.4 .دننک یم  ءادهّشلادّیس -  راّوز  ًاصوصخ  دوخ - 
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تبرق دصق  قادصم  نیرتالاب  مالّسلا ، مهیلع  رصع  ماما  هب  تدارا  ضرع  تّین 

هتفرگ و هلـصاف  يرادـنید  زا  دُربب  ناشیا  زا  یـسک  رگا  تسا و  نید  نتم  شیادـف -  هب  یناهج  حور  نامز -  ماما  تفرعم  هک  میتسناد 
ددرگ و یمن  قّقحم  وا  تفرعم  شریذـپ  اـب  زج  لوـسرلا  هفرعم  هللا و  هفرعم  هک  لاـح  .تسا  هدرپـس  ّتیلهاـج  تکـاله  هب  ار  شیوـخ 

روبق ترایز  هب  ناشیا  هب  تدارا  ضرع  ّتین  هب  دـناوتب  یـسک  رگا  دـنک ، یم  افیا  يرادـنید  رد  یـساسا  یـشقن  وا  اـب  هلـص  طاـبترا و 
هب .تسا  هتـشگ  زئاح  ار  ًاباستحا »  » ِّتین قادصم  نیرتالاو  هدـش و  اراد  ار  تبرق  دـصق  ّتین و  حطـس  نیرتالاب  دورب ، تیب  لها  فیرش 
اب دـنک و  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  راّوز  ّقح  رد  شترـضح  هک  یلّـضفت  تیاـنع و  همه  نیا  دوجو  اـب  هک  تسا  فیح  بیترت  نیا 
زا ریغ  یتّین  دزرو ، یم  شنارادتسود  هب  هک  یتّبحم  همه  نیا  اب  دراد و  تّما  ندرگ  رب  شتماما  تیالو و  هطساو ي  هب  هک  ینیِد  دوجو 

.میروآ رظن  رد  دوخ  ياهترایز  رد  ار  نیا 

هب دنک ، یم  ادتقا  ناشیا  هب  تبیغ  نارود  رد  هک  مالّسلا -  هیلع  رصع  ماما  رادتسود  هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دنیامرف یم  دیوج -  یم  يّربت  ناشیا  نانمشد  زا  دزرو و  یم  ّتبحم  ناشیا  ناّبحم 

يودهم تیالو  لها  هرابرد ي  مرکا  یّبن  راتفگ 

.ِهَمایِقلا (1) َموَی  َّیلَع  یتَّمُأ  ِمَرکَأ  یتَدَّوَم َو  يوَذ  یئاقَفُر َو  نِم  َکلذ 

.دوب دهاوخ  تمایق -  زور  رد  نم -  دزن  رد  نم  تّما  نیرت  یمارگ  زا  نم و  ناتسود  اقفر و  زا  وا 

دنا و هدومن  ّتبحم  زاربا  ناشیا  هب  تقیقح  رد  دنا و  مرکا  ربمایپ  قیفر  عقاو  رد  دنراد ، لد  هب  ار  رصع  ماما  ّتبحم  قوش و  هک  یناسک 
زا 2. دننک  مادقا  زین  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  دایقنا  يوریپ و  هب  تبیغ  رصع  رد  رگا 
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هب تّدوم  ّتبحم و  قایتشا ، يور  زا  هک  یناسک  اذـل  .دوب  دـنهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تّما  دارفا  نیرتراوگزب 
ًاّبح  » عقاو رد  دـنهد ، رارق  راوگرزب  نآ  هب  تدارا  زاربا  ار  دوخ  ّتین  دـنوش و  فرـشم  تیب  لـها  تراـیز  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما 
هک دوب  دنهاوخ  ییاهباوث  بجوتـسم  دنـشاب ، اراد  ینینچ  نیا  ّتین  یتقو  دنا و  هدیزگ  ار  ترایز  نیا  همطاف » ٍّیلعل و  ًاّبح  هللا و  لوسرل 

.تسا ّبترتم  ّتین  نیا  رب 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  يوس  زا  هدش  هلاوح  یتمعن  ، ترایز

.دنک یم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  فورصم  رفس ، لوط  رد  ار  ام  تیانع  ترایز ، ندوب  تمعن  هب  هّجوت 

رکُـش شودـمه  مزالم و  هک  میدـش  رّکذـتم  ار  تقیقح  نیا  میدومن  یـسررب  ترایز  رد  ار  ادـخ » رکـش   » ّتین دـصق و  هک  یماـگنه 
یم ام  هب  ار  ترایز  تمعن  ناشیا ، قیرط  زا  یهلا  هدارا ي  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ؛ مزال  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رکُش  لاعتم ، يادخ 

ار دوخ  ّتین  دـنک ، مهف  ار  دـننام  یب  تمعن  نیا  ربارب  رکـش  موزل  دـبایرد و  ار  تراـیز  ندوـب  تمعن  هک  یـسک  میتـفگ  زین  .دـنناسر 
طیارـش بابـسا و  مزاول و  تمعن و  هک  دـشاب  زین  نیا  روآدای  هدروآ ، فک  هب  ترایز  هنیمز ي  رد  ار  دـمح  تفرعم  تمعن و  تفرعم 

اب دنک ، یم  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  فورـصم  شرفـس  لوط  رد  هک  ار  یتیانع  هاگنآ  هدش ، يراج  هک  ناتـسد  رب  هدمآ و  اجک  زا  نآ 
يوس زا  تساپ و  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تزاجا  هب  ام  دوجو  هّرذ ي  هّرذ  ًالّوا  هک  تسناد  دیاب  .تسا  توافتم  رایسب  يداع  تالاح 

هیلع رصع  ماما  هک  دنتسه  یقیفوت  رهاظم  زا  همه  تکرح و ...  روضح و  ییاناوت  ندوب و  تمالس  رفس ، تاناکما  ندش  مهارف  رگید ،
دوخ یترایز  رفس  مامت  هک  دراد  ياج  میشاب  رازگساپس  تمعن ، نیا  زا  اهنت  اهنت و  میهاوخب  رگا  .دنا  هدرک  ام  هلاوح ي  ار  نآ  مالّسلا 
رگا هدناسر و  ام  هب  ماما  هطساو ي  هب  ار  دوخ  رامـش  یب  ياهتمعن  دنوادخ  رگا  میورب و  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  رّکـشت  ّتین  هب  ار 

؟ يدصق نینچ  يارب  دیدرت  ياج  هچ  رگید  دهد ، یمن  تسد  يدحا  هب  تیب  لها  ءاقل  قیفوت  ماما ، تساوخ  یب 
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: دنیامرف یم  نینچ  دیفم ، خیش  هب  یعیقوت  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما 

ُمَُهل تَلَّجَعََتل  اِنئاِقِلب َو  ُنُمیلا  ُمُهنَع  َرَّخَأت  اَمل  مِهیَلَع ، ِدهَعلِاب  ِءافَولا  ِیف  ِبُولُقلا  َنِم  ٍعاِمتجا  یَلَع  ِِهتَعاِطل -  َهللا  ُمُهَقَّفَو  انَعایشَأ -  َّنَأ  َول  َو 
.اِنب (1) مُهنِم  اِهقدِص  ِهَفِرعَملا َو  ِّقَح  یلَع  اِنتَدَهاشُِمب  ُهَداعَّسلا 

، دندش یم  لدمه  تسا ، نانآ  هدـهع ي  رب  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  افو  رد  دـهد -  ناشقیفوت  شتعاط  رب  ادـخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  و 
.داتفا یم  شیپ  ناشیارب  نیتسار  یقیقح و  تفرعم  اب  هارمه  ام  هدهاشم ي  تداعس  داتفا و  یمن  سپاو  اه  نآ  زا  ام  رادید  تکرب 

شدادجا روبق  ترایز  اب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  دهع  هب  افو 

مامت نم  ّنِإ  و  : » دندوب هتـسناد  هّمئا  روبق  ترایز  ار  تماما  دهع  هب  افو  ياهقادصم  زا  یکی  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  میروآ  یم  دای 
« مهروبق هرایز  ءادالا  نسح  دهعلاب و  ءافولا 

هک ار  ینامیپ  دـهع و  دـننک ، لمع  ناشیا -  ترایز  هنیمز ي  رد  هلمج  زا  هّمئا -  لابق  رد  دوخ  هفیظو ي  رب  هعیـش  هورگ  رگا  نیاربانب 
دهاش نآ  روضح  هب  فّرشت  نمی  تدهاشم و  قیفوت  طرش  دنا و  هدومن  ادا  دنا ، هتساوخ  ار  نآ  لوح  عامتجا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
دّدعتم ياهترفاسم  ناوارف و  دمآ  تفر و  هفرـشم و  دهاشم  رد  روضح  فرِـص  هک  تسا  حضاو  هّتبلا  .دنا  هدومن  بسک  ار  نیـشن  هدرپ 

راهچ ره  دـشاب و  ترایز  ًاعقاو  تراـیز  هک  تسا  یماـگنه  هفیظو  نیا  ءادا  نسُح  هکلب  تسین  رظنّدـم  هّمئا ، روبق  تحاـس  هب  ناـیعیش 
ار دوخ  ناوت  یمن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ هدـمآ  فک  هب  یفاو  لماک و  روط  هب  یلوبق  لامعا و  بادآ و  ّتین ، تفرعم ، هلحرم ي 

جیار ام  ناـیم  هزورما  هکناـنچ  دوش و -  دـیکأت  هلحرم  راـهچ  نیا  زا  یکی  رب  هک  تسین  یفاـک  نیا  .تسناد  هّمئا  قوقح  هدـننکادا ي 
.9 دروم رد  دیاب  تیانع  نیا  هکلب  ددرگ ؛ زکرمتم  لامعا  بادآ و  رب  هّجوت  نوناک  ًالثم  تسا - 
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.دبایب ار  دوخ  ّتیوه  ترایز  ات  ددرگ  لامعا  زین  لمع -  یلوبق  هب  رتشیب  ًاصوصخ و  و  لحارم -  ریاس 

رارق ام  ترایز  دصق  دناوت  یم  هسفن -  یف  زین -  مالّسلا » هیلع  رـصع  ماما  ّتیولوم  ِدهع  هب  افو   » ِّتین مییوگب  هک  دوب  نیا  ضرغ  يراب 
هب ار  وا  نامیپ  دهع و  هداد و  رارق  ام  يالوم  ار  ماما  لاعتم  يادـخ  هک  ارچ  تسا ؛ تبرق  دـصق  يالاب  حطـس  قیداصم  زا  دوخ  دریگ و 

رگا اذـل  .تسا  هدومن  نّیعم  دوخ  تدابع  نیرترب  ار  وا  زا  يوریپ  هداهن و  ام  هدرگ ي  رب  دوخ  هعیدو ي  تناما و  نیرت  نیگنـس  ناونع 
هدرک مامتها  ماما  اب  دـهع  هب  افو  يوکین  مهم و  قیداـصم  زا  یکی  هب  ًاـعطق  دـهد  رارق  دوخ  فدـه  ار  يدوصقم  نینچ  دـناوتب  یـسک 

.تسا

ءادهّشلادّیس نارای  هغدغد ي  دهع ، يافو 

یکی .دوب  ناشیا  تیالو  نامیپ  دـهع و  هب  افو  نیمه  البرک  رازراک  رد  لاتق  ماگنه  رد  ءادهّـشلادّیس  نارای  ّمهم  ياه  هغدـغد  زا  یکی 
.تشاد مان  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  ءادهّشلادّیس  نارای  زا 

ترضح نآ  شیپاشیپ  هک  دندومرف  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  هب  مالّسلا  هلیع  نیسح  ماما  رهظ  زامن  ماگنه  اروشاع ، زور 
رارق ریت  ریسم  رد  ار  دوخ  دیعس  دمآ ، مالّسلا  هیلع  هللادبعابا  تمس  هب  يریت  دنداتسیا ، زامن  هب  ناشنارای  اب  ترضح  نآ  سپس  .دنتسیاب 

(1)  . ...داتفا نیمز  هب  ات  تفر  یم  نآ  لابقتسا  هب  دمآ  یم  ترضح  نآ  يوس  هب  هک  يریت  ره  دیرخ و  ناج  هب  ار  نآ  داد و 

: دنهد یم  حرش  نینچ  يرتشوش  خیش  موحرم  سپ  نیا  زا 

نم هللادبعابا ! ای  درک : ضرع  تسناد ، یم  لباقان  ار  دوخ  لمع  ردقچ  نیبب  داتفا ، دیعـس  ...دیـسر  شیولگ  شتروص و  هب  ریت  هدزیـس  »
« .دوب یهاوخ  نم  يور  شیپ  تشهب  رد  هنجلا ] یف  یمامأ  تنأ  معن  : ] دومرف هللا ؟] لوسر  نبای   ] تیفوأ مدرک ؟ وت  بانج  اـب  يراداـفو 

.م (2)
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هک تشاد  ار  نیا  هرهلد ي  زاـب  رخآ  تاـظحل  رد  دوب ، هتـشذگ  دوخ  يـالوم  هار  رد  شزیچ  همه  زا  هک  یلاـح  رد  هللادـبع  نب  دـیعس 
مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  هب  تبـسن  رتشیب  تفرعم  بسک  اب  مینک  شالت  هک  تسبوخ  .دشاب  هدرکن  افو  شرالاس  اب  دوخ  نامیپ  هب  دنکن 

میداد رارق  هفیظو  نیا  يادا  هار  رد  ار  یگدـنز -  نوؤوش  همه ي  هک  ترایز -  طقف  هن  رگا  هک  مینک  کـیدزن  هجرد  نیا  هب  ار  دوخ 
قاثیم هب  هک  میـشاب  هتـشاد  دیدرت  مه  زاب  مینادب و  ناشیا  نویدم  ار  دوخ  زاب  میدومنن ، غیرد  زین  دنزرف  لام و  ناج و  لذـب  زا  یّتح  و 

: مینک شباطخ  نینچ  میروآ و  نامبحاص  هب  ور  میناوت  یم  هک  تسا  تیعقوم  نیا  رد  یتسارب  هن و  ای  میا  هدرک  افو  نامرورس  اب  دوخ 

هب زج  وت  هب  تبـسن  دوشن و  هدوزفا  منیقی  هب  زج  وت  هراـب ي  رد  دـنماجنا ، لوط  هب  اـه  نارود  دـنرذگب و  ناراـگزور  رگا  نم ! يـالوم 
.دباین ینوزف  نم  رد  تیرواشیپ  داهج  تروهظ و  راظتنا  عّقوت و  وت  رب  دامتعا  لّکوت و  زج  ددرگن و  هفاضا  متّبحم 

.َِکیهَن (1) َكِرمَأ َو  َنَیب  َفُّرَصَّتلا  َکیَدَی َو  َنَیب  یِّبَر  یَنلَّوَخ  ام  َعیمَج  یلهَأ َو  يدلُو َو  یلام َو  یسفَن َو  ُلُذبَأَف 

فورـصم منک و  لذـب  وت  يور  شیپ  ار  هدیـشخب  نم  هب  مراگدرورپ  هچ  نآ  ره  ما و  هداوناخ  نادـنزرف و  لام و  شیوخ و  هک  نآ  ات 
.6 .میامن وت  یهن  رما و 
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تّمه لصف 2 -

تّمه تّیّمها  انعم و 

یبلق ّتین  یجراخ  روهظ  تّمه :

هاگلزنم زا  دـنوش  یم  لمع  هب  فرـشم  هک  یماـگنه  تراـیز ، ّتین  قوش و  ّتبحم  .تسا  تراـیز » تّمه   » يدـعب مدـق  ّتین ، زا  سپ 
یم رب  شتسد  زا  هچ  نآ  هب  دنک و  مهارف  ار  رفـس  تاناکما  هک  دتفیب  نیا  یپ  رد  ًالمع  ناسنا  هک  نیا  ینعی  تّمه  .دنرذگ  یم  تّمه 
لمع رد  دوش و  یم  زاغآ  بلق  زا  تّمه  .ددنبرب  رفس  راب  دناوتب  ات  دیامن  شالت  مادقا و  تسا ، طوبرم  وا  رایتخا  هب  هک  اجنآ  ات  دیآ و 
يارب یعقاو  دـصق  ناسنا ، هک  تسا  نآ  ّتین  تقیقح  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  يوق  ّتین  تمـالع  هناـشن و  عقاو  رد  .دـبای و  یم  لـّثمت 
.تسا هتفرگن  لکـش  ّتین  زونه  دشاب ، نایم  رد  نآ  هب  مادـقا  هب  ّتبحم  نآ و  ماجنا  هب  لیامت  ًافرـص  رگا  دـشاب و  هتـشاد  يراک  ماجنا 

يوق ّتین  یتقو  اذل  .دوش  یم  یهتنم  لمع  ماجنا  يارب  تّمه  هب  دصق  نیا  ًانادجو  تفای  نّوکت  ناسنا  نورد  رد  يّدج  دصق  نیا  یتقو 
ینوریب یّلجت  هب  تّمه  سپ  .دیامن  یم  لصتم  تّمه  هب  عطق  روط  هب  ار  مزج  مزع  نیا  درف  ددرگ ، یم  میکحت  ینورد  مزع  دوش و  یم 

، دشخب یم  ّتین ، ردق  هب  ار  دوخ  ياطع  دنوادخ ، هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  .تسا  ینورد  ّتین  راد  هنیآ  و 
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: دنا هدومرف  هکنانچ 

.ُهَّیِطَعلا (1) ِهللا  َنّم  ُنوُکَت  ِهَّیِّنلا  ِردَق  یلَع 

.تسا ّتین  هزادنا ي  هب  ادخ  بناج  زا  اطع 

.تسا ناسنا  تّمه  ردق  هب  هجیتن  رد  ّتین و  هزادنا ي  هب  ادخ ، بناج  زا  اطع 

 - دوخ يایاطع  راگدرورپ  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تسا ، گنر  رپ  الاب و  هجرد ي  ّتین  یهراما  تمالع و  ًانادجو  تّمه ، هک  اجنآ  زا 
تّمه نیا  .دـناسر  یم  ار  نآ  رفاو  ّتیّمها  نیا  دـنک و  یم  هضافا  وا  هب  ناسنا  تّمه  رثا  رد  ار  تسا -  قیفوت  نآ ، رهاـظم  زا  یکی  هک 

نآ یقاب  درک و  مادقا  رفـس  تادیهمت  ندروآ  مهارف  يارب  دیاب  دوش ، یم  هک  اجنآ  ات  اذل  تسا  یتمیق  رایـسب  زین  دوخ  يدوخ  هب  هّتبلا 
یلیخ دـباین -  زین  تراـیز  هب  نتفر  قـیفوت  ناـسنا  رگا  یّتـح  هسفن -  یف  تّمه »  » نـیا هـک  تـسناد  دـیاب  زین  داـهناو و  دـنوادخ  هـب  ار 

: دیرگنب ترایز » تّمه   » باب رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییابیز  رایسب  ثیدح  هب  .تسا  دنمشزرا 

ءادهّشلادّیس ترایز  هب  تّمه  باوث 

َُهل اوُفَعاض  اطَخ  اذِإ  َُّمث  اهوَحَم  اطَخ  اذِإَف  ُهبُونُذ  ُهللا  ُمُهاطعَأ  ُلُجَّرلا  ِِهتَرایِزب  َّمَه  اذِإَف  مالَّسلا  هیلَع  ِنیَـسُحلا  ِربَِقب  َنیلَّکَُوم  ًهَِکئـالَم  ِهِّلل  َّنِإ 
ِبیبَح ِبیبَح  َراّوُز  اوُسِّدَق  نَأ  ِءامَّسلا  ُهَِکئالَم  َنوداُنی  ُهوُسَّدَق َو  ُهوفَنَتکا َو  َُّمث  َهَّنَجلا  َُهل  َبِجُوت  یّتَح  ُفَعاُضت  ُُهتانَسَح  ُلازَت  امَف  ِهتانَسَح 

(2)  . ...ِهللا

ادخ دنک ، تّمه  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وا ترایز  هب  يدرف  یتقو  دنا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب  لّکوم  هک  دراد  یکئالم  ادـخ 
یم وحم  ار  وا ) ناـهانگ   ) اـه نآ  دراد ، یم  رب  ار  مدـق  نیلّوا ]  ] یتقو سپـس  .دـشخب  یم  ناگتـشرف )  ) اـه نآ  هب  ار  رئاز )  ) وا ناـهانگ 

.دنیازفا یم  شیارب  ار  وا  تانسح  دراد ، یم  رب  ار ] رگید   ] مدق یتقو  سپس  دننک ،

.تشهب تانسح ) نامه   ) هک نآ  ات  دوش  یم  هفاضا  وا  تانسح  ًامئاد  سپ 
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: دنهد یم  رس  ادن  نامسآ  کئالم  دننک و  یم  شسیدقت  دنریگ و  یم  رب  رد  ار  وا  سپس  دننادرگ ، یم  بجاو  وا  رب  ار 

 . ...دینک سیدقت  ار  ادخ  بیبح  بیبح  نارئاز 

ناهانگ هدنرب  نایم  زا  مالّسلا : هیلع  ءادهّشلادّیس  ترایز  هار  رد  مدق  نیلّوا 

یم روهظ  ناسنا  حراوج  رد  یتقو  دوش و  یم  ناـهانگ  وحم  ثعاـب  نآ  هب  یلمع  مادـقا  یبلق و  هّجوت  هک  تساـجنآ  اـت  تّمه  ّتیّمها 
 - مود مدق  رد  هک  اج  نآ  ات  دنوش  یم  فعاضم  ناگتشرف  طسوت  وا  تانسح  دراد ، یم  رب  ترایز  هار  رد  ار  مدق  نیلّوا  یمدآ  دنک و 

دنزادرپ و یم  وا  میرکت  سیدقت و  هب  کئالم  دوش و  یم  بجاو  هدرک  ترایز  هب  مامتها  هک  یسک  رب  تشهب  تانـسح -  دایدزا  اب  و 
دوشن نکمم  رگا  هک  تسا  مّلـسم  لاح  ره  هب  .درپس  دنوادخ  هب  ار  لحارم  یقاب  تیناد و  ار  تّمه  ردق  دیاب  اذل  .دـنریگ  یم  شرب  رد 

یمن یلاخ  شتـسد  درب و  یم  ضیف  یهلا  ياهباوث  زا  تسا و  روجأم  تّمه  نیمه  رطاخ  هب  دسرب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  ناسنا 
.دنام

یم لقن  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  هللا  تیآ  موحرم  ناسحلا » يرقبعلا   » فیرش باتک  زا  ار  یناتـساد  شخب ، نیا  ماتخ  نسح  ناونع  هب 
و تیب -  لـها  تیاـنع  دروـم  دـسرن ، ـالبرک  هب  رگا  یّتـح  ءادهّـشلادّیس  تراـیز  هب  مزع  تّمه و  بحاـص  دـهد  یم  ناـشن  هک  مـینک 

تّمه ّتیّمها  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  بوسحم  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  راّوز  هرمز ي  زا  تسا و  مالّـسلا -  هیلع  رـصع  ماما  ًاصوصخ 
.دنک یم  راکشآ  ار  ترایز  هب 

مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترایز  تّمه  لها  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تیانع 

لقن نم  يارب  هللا  همحر  یلع  دّمحم  دّیـس  اقآ  نم ، يومع  دـندومرف : هللا  همحر  یناهفـصا  هناتـسلگ ي  یلع  دّـمحم  ازریم  جاح  ياقآ 
: دندرک

هدش مدرم  ّدر  نعط و  بجوم  هک  دز  یم  ار  اهفرح  یـضعب  دوب ، يدنبلعن  شلغـش  هک  رفعج  مان  هب  یـصخش  ناهفـصا  رد  ام  نامز  رد 
ياهتروص هب  ار  مدرم  .ما  هتفر  البرک  هب  ضرالا  یّط  اب  تفگ : یم  هک  نآ  لثم  دوب ؛
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كرت ار  اهتبحـص  نآ  مدرم ، ياهفرح  رطاخ  هب  مه  وا  .ما  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تمدخ  ای  .ما و  هدید  فلتخم 
.دومن

.دور یم  فرط  نآ  هب  مه  دـنبلعن  رفعج  مدـید  هار  نیب  رد  .متفر  یم  دالوف  تخت  هکّربتم ي  هربقم ي  ترایز  يارب  يزور  هک  نآ  اـت 
؟ میشاب مه  اب  هار  رد  يراد  لیم  متفگ : متفر و  وا  کیدزن 

.میمهف یمن  مه  ار  هار  یگتسخ  مینک و  یم  وگتفگ  مه  اب  درادن ، یلاکشا  تفگ :

؟ هن ای  دراد  تّحص  ایآ  تسیچ ؟ دننک  یم  لقن  وت  زا  مدرم  هک  ییاهتبحص  نیا  مدیسرپ : هک  نآ  ات  مدرک  وگتفگ  مه  اب  يردق 

.دیرذگب بلطم  نیا  زا  اقآ ! تفگ :

.ییوگب درادن  یعنام  مضرغ  یب  هک  نم  متفگ : مدرک و  رارصا 

رد .متفر  یم  هفرع  ِیترایز  يارب  اهرفـس ، همه ي  رد  مدش و  فّرـشم  البرک  هب  دوخ ، بسک  لوپ  زا  راب  جنپ  تسیب و  نم  اقآ ! تفگ :
تّدـش وا  ضرم  مک  مک  دـش و  ضیرم  میتفر ، مه  اـب  هک  لزنم  دـنچ  .دـش  قیفر  نم  اـب  يدزی  یـصخش  هار ، نیب  مجنپ  تسیب و  رفس 

ات دنتشاد ، هگن  ارسناوراک  رد  زور  ود  ار  هلفاق  تمسق ، نآ  ندوب  كانـسرت  رطاخ  هب  میدیـسر و  دوب ، كانـسرت  هک  یلزنم  هب  ات  درک ؛
.دیدرگ توم  هب  فِرشُم  دش و  تخس  یلیخ  مه  يدزی  رئاز  لاح  یفرط  زا  .دوش  رتدایز  ّتیعمج  دنسرب و  رگید  هلفاق ي  هک  نآ 

یلاعت يادخ  دزن  مراذگب و  اهنت  لاح  نیا  اب  ار  وا  روطچ  هک  مدنام  ّریحتم  وا  هب  عجار  نم  دـنک ، تکرح  تساوخ  هلفاق  هک  موس  زور 
مورحم ما ، هتـشاد  ّتیّدـج  نآ ، كرد  يارب  لاس  راهچ  تسیب و  هک  هفرع  ترایز  زا  منامب و  اـج  نیا  روطچ  یفرط  زا  موش ؟ لوؤسم 

؟ موش

هک منک  یم  اعد  مور و  یم  نم  متفگ : متفر و  وا  شیپ  هلفاـق ، تکرح  ماـگنه  اذـل  دـش ؛ نتفر  رب  میاـنب  رایـسب ، رکف  زا  دـعب  هرخـألاب 
مه ار  وت  دنوادخ 
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.دیامرف تمحرم  افش 

نیجروخ و متفر ، ایند  زا  یتقو  نک ، ربص  .مریم  یم  رگید  تعاس  کـی  نم  تفگ : دـش و  ریزارـس  شکـشا  دینـش ، هک  ار  بلطم  نیا 
.ناسرب البرک  هب  دشاب ، تحار  هک  يروط  ره  مه  اج  نآ  زا  هاشنامرک و  هب  غالا  نیا  اب  ارم  طقف  دشاب  وت  لام  نم  ِغالا  بابسا و 

.مدنام اج  نامه  تخوس و  شلاح  هب  ملد  مدید ، ار  وا  هیرگ ي  دز و  ار  فرح  نیا  یتقو 

ارسناوراک زا  یتقو  .مدرک  تکرح  هتـسب و  غالا  رب  ار  وا  مه  نم  .تفر  ایند  زا  يدزی  رئاز  نآ  تشذگ ، هک  ینامز  تّدم  تفر و  هلفاق 
.دش یم  هدید  رود  زا  اه  نآ  رابغ  درگ و  هک  نآ  زج  تسین ؛ يرثا  چیه  هلفاق  زا  مدید  مدمآ ، نوریب 

.تفرگ یمن  رارق  چیه  داتفا و  یم  متفر ، یم  هار  يرادقم  هک  نیمه  متـسب ، یم  غالا  رب  روط  ره  ار  هزانج  اّما  متفر ؛ هار  خسرف  کی  ات 
اجنامه .دـش  ناشیرپ  یلیخ  ملاح  مربب ، ار  وا  مناوت  یمن  مدـید  هرخالاب  .درک  هبلغ  نم  رب  سرت  ییاـهنت ، رطاـخ  هب  اـه  نیا  همه ي  اـب 

ار وا  رگا  منک !؟ هچ  امش  رئاز  نیا  اب  نم  اقآ  مدرک : ضرع  نایرگ  مشچ  اب  مدومن و  هّجوت  ءادهّشلادّیس  ترضح  بناج  هب  مداتـسیا و 
.مرادن ییاناوت  مروایب ، ار  وا  مهاوخب  مه  رگا  .متسه  لوؤسم  امش  ادخ و  دزن  منک ، اهر  نابایب  نیا  رد 

؟ ینک یم  هچ  ام  رئاز  اب  رفعج ! دومرف : دوب ، اه  نآ  گرزب  هک  يراوس  نآ  دندش و  ادیپ  راوس  رفن  راهچ  مدید ، ناهگان 

! ما هدنام  وا  راک  رد  منک ، هچ  اقآ  مدرک : ضرع 

.درب ورف  دوب ، هدـش  کشخ  هک  یبآ  لادوگ  رد  ار  نآ  هک  تشاد  تسد  رد  يا  هزین  اه  نآ  رفن  کـی  .دـندش  هداـیپ  رگید  رفن  هس  نآ 
وا مه  دعب  میدناوخ و  ار  ّتیم  زامن  مه  اب  داتـسیا و  ولج  نانآ  ِگرزب  .دنداد  لسغ  ار  ّتیم  نآ  .دش  رپ  لادوگ  درک و  شـشوج  بآ 

.دندش دیدپان  دنتسب و  غالا  رب  مکحم  ار 
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هب مدـید  تشذـگ ؛ یمک  .مداتفا  ولج  متـشذگ و  دوب ، هدرک  تکرح  ام  زا  شیپ  هک  يا  هلفاق  زا  مدـید ،  هاگان  .مداـتفا  هار  هب  مه  نم 
رد .ما  هدیـسر  البرک  کیدزن  لپ  هب  مدـید  هک  دیـشکن  یلوط  مه  دـعب  .مدیـسر و  دوب ، هدرک  تکرح  هلفاق  نآ  زا  شیپ  هک  يا  هلفاـق 

.مدرک نفد  نمیا  يداو  رد  مدرب و  ار  ّتیم  تسا ! یتیاکح  نایرج و  هچ  نیا  هک  مدوب  تریح  بّجعت و 

یضعب يارب  ار  هّیضق  نم  يدمآ ؟ هنوگچ  یک و  وت  دندیـسرپ : یم  هلفاق  لها  زا  مادک  ره  .دیـسر  زور  تسیب  زا  دعب  ًابیرقت  ام  هلفاق ي 
.دندرک یم  بّجعت  مه  اه  نآ  متفگ و  یم  ًاحورشم  یضعب  يارب  لامجا و  هب 

یم فلتخم  تاناویح  تروص  هب  ار  مدرم  هک  مدید  بّجعت  لامک  اب  یلو  مدـش ، فّرـشم  رّهطم  مرح  هب  دیـسر و  هفرع  زور  هک  نآ  ات 
! مدید یم  ناسنا  تروص  هب  مه  ار  یعمج  هریغ و  نومیم و  كوخ ، گرگ ، لیبق : زا  منیب ؛

؛ متفر رهظ  زا  دعب  نتشگرب و  .مدید  یم  تلاح  نامه  هب  ار  مدرم  زاب  .مدش  فّرـشم  رهظ  زا  لبق  ًادّدجم  متـشگرب و  تشحو  تّدش  زا 
! مدرک یم  هدهاشم  روط  نامه  ار  مدرم  یلو 

هفرع زور  زاب  مدش ؛ فّرشم  رگید  رفس  دنچ  رفـس ، نیا  زا  دعب  هک  نآ  ات  .دنـشاب  یم  ناسنا  تروص  هب  همه  مدید  متفر ، هک  دعب  زور 
میمـصت تهج ، نیمه  هب  .مدـید  یم  ناـسنا  تروص  ناـمه  هب  زور ، نآ  ریغ  رد  مدـید و  یم  فلتخم  تاـناویح  تروـص  هب  ار  مدرم 

.موشن فّرشم  هفرع  ِیترایز  يارب  رگید  هک  نتفرگ 
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! دنک یم  ییاهاعّدا  هچ  ترایز ، رفس  کی  يارب  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  ییوگدب  مدرک ، یم  لقن  مدرم  يارب  ار  عیاقو  نیا  نوچ 

یتقو دش ، دنلب  رد  يادص  میدوب ، ندروخ  اذغ  لوغشم  ما  هداوناخ  اب  یبش  هک  نآ  ات  مدرک ، كرت  یّلک  هب  ار  ایاضق  نیا  لقن  نم ، اذل 
.دنا هتساوخ  ار  وت  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  دیامرف : یم  یصخش  مدید  مدرک ، زاب  ار  رد 

يالاب دوب ، نآ  رد  يدنلب  رایسب  ِربنم  هک  یّلحم  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدید  مدیسر ، هعمج  دجـسم  هب  ات  متفر ، ناشیا  هارمه  هب 
مداتفا رکف  هب  .دوب  اه  يرتشوش  سابل  لثم  ناشسابل  دنتشاد و  همامع  اه  نآ  .تسا  ّتیعمج  زا  ّولمم  مه  اج  نآ  دنراد و  فیرـشت  ربنم 

! ایب رفعج  دندز : ادص  دندومرف و  هّجوت  نم  هب  ترضح  اّما  مسرب ؛ ناشیا  تمدخ  مناوت  یم  روطچ  ّتیعمج ، نیا  نیب  رد  هک 

؟ ینک یمن  لقن  يا  هدید  البرک  هار  رد  هک  ار  هچ  نآ  مدرم  يارب  ارچ  دندومرف : .مدیسر  ربنم  لباقم  ات  متفر و  نم 

.مدومن كرت  رگید  دندرک ، ییوگدب  مدرم  سب  زا  مدرک  لقن  نم  اقآ ! مدرک : ضرع 

تمحرم و رظن  هچ  ام  دنمهفب  مدرم  ات  نک  لقن  يا  هدـید  هک  ار  هچ  نآ  شاب ، هتـشادن  مدرم  فرح  هب  يراک  وت  دـندومرف : ترـضح 
.میراد (1)0. ءادهّشلادّیس  ترضح  نامّدج  رئاز  اب  یفطل 
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ترایز لامعا  بادآ و  موس : شخب 

هراشا

هدیکچ

لها ياه  مرح  هب  فّرـشم  هک  یـسک  هرابرد ي  تقیقح  نیا  دراد و  یتافیرـشت  بادآ و  یماقمالاو ، راوگرزب  ره  رـضحم  رد  روضح 
تایاور رد  هک  دور  یم  نخـس  یبادآ  هرابرد ي  ادـتبا  شخب ، نیا  رد  .دـنک  یم  قدـص  یلوا  قیرط  هب  دوش ، یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب 
یـسررب ار  تراـیز  یفرع  بادآ  سپـس  .تسا  هدـش  هدرمـش  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناتـسآ  رد  روضح  بدا  ناوـنع  هب  تیب  لـها 

یفّرعم هب  دـنار و  میهاوخ  نخـس  هتفرگ ، رارق  هیـصوت  دروم  ترایز  ماگنه  رد  هک  یلاـمعا  هراـبرد ي  مود  لـصف  رد  .دومن  میهاوخ 
ار ثحبم  نیا  تفگ و  میهاوخ  نخـس  تباین  هب  ترایز  هرابرد ي  زین  موس  لصف  رد  .تخادرپ  میهاوخ  اه  نآ  عاونا  تارایز و  یخرب 

.دومن میهاوخ  زاب  تیب  لها  تایاور  يانبم  رب 

ترایز بادآ  لصف 1 -

نیموصعم هاگشیپ  رد  بدا  تیاعر  موزل 

.دنک یم  رت  نشور  ار  بادآ  هب  مازتلا  موزل  رتالاب ، تفرعم 

هب شا  یبلق  هناـصلاخ ي  ّتین  دسانـش و  یم  ار  تراـیز  ناوارف  تاـکرب  هاـگیاج و  دـنک ، یم  ادـیپ  تفرعم  دوخ ، روزم  هب  رئاز  یتقو 
زا .دناسرب  مالّسلا  هیلع  ماما  سّدقم  هناتسآ ي  هب  ار  دوخ  ات  دراذگ  یم  هار  رد  ياپ  دوش و  یم  لصّتم  ترایز  هب  نتفر  يارب  وا  تّمه 

، ترایز ریزارـس  تاریخ  زا  شیهاگآ  یپ  رد  دور و  یم  هک  رادید  هب  دناد  یم  هتفای ، ماما  هب  هک  یتفرعم  هطـساو ي  هب  وا  ادـتبا  نیمه 
ماما ماقم  ّولع  تمظع و  زا  هک  یتخانـش  هب  هّجوت  اب  وا  .دراد  ییالاو  میرح  یتوکلم و  هعقب ي  هچ  رد  نداهن  مدق  دصق  هک  دـمهف  یم 

هتـشادن یبادآ  تافیرـشت و  هب  زاین  وا  اب  رادـید  دروخرب و  هک  تسین  يداع  یناـسنا  موصعم ، ماـما  هک  دـمهف  یم  دراد ، مالّـسلا  هیلع 
تاعارم رهاظ  رد  لقاّدح  ار  یبادآ  ناسنا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  یتلزنم  بحاص  ِناسنا  ره  ًالوصا  ناشیا و  اب  ندش  وربور  هکلب  .دشاب 
شیازفا اـب  هک  ارچ  دـنک ، یم  كاردا  رت  قـیمع  رتـهب و  ار  تاـعارم  نیا  موزل  دـشاب  رتـشیب  شیـالوم  هب  یمدآ  تفرعم  هـچ  ره  .دـنک 

هب .دـبای  یم  يرت  نوزفا  حوضو  تاهج ، همه ي  رد  وا  نارتحا  تمرح و  نتـشاد  هاگن  موزل  دوش و  یم  رت  نایامن  ماـما  ردـق  تفرعم ،
بیترت نیا 
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یب شرورس  هب  هدرکن  يادخ  دنکن و  اطخ  اپ  زا  تسد  تقو  کی  هک  دراد  نآ  رب  یعـس  دریگ و  یم  رظنریز  ًامئاد  ار  نتـشیوخ  رئاز ،
نتخانش تسخن  دراد : يور  شیپ  ار  هار  ود  دسانشب  ار  نتشاد  هگن  بدا  قیداصم  دهاوخب  رئاز  رگا  نایم  نیا  رد  .درادن  اور  یمارتحا 

، ناـگرزب يآرم  رظنم و  رد  تسا  مسر  هک  نیا  دـننامه  دوـش ؛ یم  تیاـعر  يراوـگرزب  ناـسنا  ره  رـضحم  رد  فرُع و  رد  هک  یبادآ 
یبادآ زا  یهاگآ  مود : دیوگ و ...  یمن  نخـس  دنلب  يادص  اب  دـنک ، یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  دوش ، یمن  دراو  هزاجا  نذا و  یب  یـسک 

هنوگ نیا  .دنا  هتسناد  ترایز  زا  رتهب  يرادرب  هرهب  هیام ي  ار  اه  نآ  هب  مادقا  دنا و  هدومرف  زیوجت  ناشراّوز  يارب  نیموصعم  دوخ  هک 
یسلجم همّالع ي  هکنانچ  تسا ؛ ناسکی  ناشتامم  تایح و  نامز  رد  نیموصعم و  هرابرد ي  دراد ، زورب  ناسنا  لمع  رد  هک  اه  هّجوت 
: دنیامرف یم  دش -  رکذ  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نفد  ناتساد  هرابرد ي  لّوا  شخب  زا  لّوا  لصف  رد  هک  یتیاور  لقن  زا  سپ  - 

هتـسیاش هّمئا )  ) ناشیا تایح  نامز  رد  شتیاـعر  هک  تشادـگرزب  میظعت و  بادآ و  زا  هچ  نآ  هک  نیا  هب  دـنک  یم  تلـالد  ربخ ، نیا 
.تساور (1) شتاعارم  زین  ناشیا  هسّدقم ي ]  ] ياه هضور  رد  تسا ،

یلقن یفرع و  ياه  نایب  رد  بدا  نتشادهگن  قیداصم  نییعت 

بادآ هب  مازتلا  یگتسیاش  هرابرد ي  یسلجم  همّالع ي  موحرم  نایب 

شفیرـش هضور ي  هب  دراد ، موزل  نازیم  کی  هب  گرم  تایح و  نامز  رد  ماما  تمرح  تشادـساپ  هک  نیا  نتـسناد  اـب  دـیاب  نیارباـنب 
زا یّتح  رئاز  هک  دـسر  یم  اج  نآ  هب  دـبای و  یم  يرتشیب  تّوق  شیاهراتفر  نطاب  رهاـظ و  هب  درف  هّجوت  ًاـعطق  دـید  نیا  اـب  .دـش  دراو 

یـسررب هب  لماقم ، نیا  رد.دـشابن  ماـما  تساوخ  اـضر و  فلاـخم  تقو  کـی  هک  دـنک  یم  تبقارم  زین  دوخ  یبلق  ینهذ و  تاروطخ 
هدش دراو  ترایز  هنیمز ي  رد  ماما -  دزن  روضح  بادآ  دعاوق و  ناونع  هب  نیموصعم -  دوخ  قیرط  زا  هک  میزادرپ  یم  ییاه  هیـصوت 

26 .تسا هتفر  دیکأت  نآ  رب  و 

188 ص :

ص 126 ج 100 ، راونالاراحب ، - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_188_1
http://www.ghaemiyeh.com


لسغ : تسخن بدا 

بجاو لسغ 

: دنک یم  تیاور  نینچ  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی 

زا یکی  زا  هک  یلاح  رد  ریصبوبا -  .مییآرد  مالّـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) هللادبعابا لزنم  هب  میتساوخ  یم  میدش و  جراخ  دوخ  رهـش  زا 
مالّـسلا هیلع  هللادبعابا  رب  هک  نیا  ات  میتسناد  یمن  ام  دوب و  ُبنُج  هک  یلاح  رد  دش  قحلم  ام  هب  دوب -  هدـش  جراخ  هنیدـم  ياه  هچوک 

: دندومرف ریصبوبا  هب  ور  دندرک و  دنلب  رس  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  میدرک  مالس  ناشیا  هب  میدش و  دراو 

.دندشن دراو  ناشیا  رب  تراهط  اب  هک  يدرف  اب  ماما  دروخرب 

(1) ِءایبنَألا ؟ َتُوُیب  َلُخدَی  نَأ  ُِبنُجِلل  یغَبنَی  ُهَّنَأ ال  ُمَلعَت  اّمَأ  ٍریَصب ! ابَأ  ای  »

»؟ دوش ناربمایپ  ياه  هناخ  لخاد  ُبنُج ، تسین  هتسیاش  هک  یناد  یمن  ایآ  ریصبوبا ! يا 

.میدش لخاد  ام  تشگزاب و  ریصبوبا 

هفّرشم دهاشم  رد  ضئاح  بنج و  فّقوت  زا  اهقف  عنم  تیاور و  تلالد 

ار نآ  يوفطـصم  شیامرف  قباطم  نیا  زا  شیپ  هک  دـنا  هدرمـش  ءایبنألا » تویب   » قادـصم ار  شیوخ  هناخ ي  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لاح رد  دارفا  تسین  هتـسیاش  هک  دنهد  یم  رّکذـت  ریـصبوبا  هب  نایب  نیا  رد  شترـضح  .میتسناد  ...هللا » نذا  تویب  یف  هیآ ي «  ریـسفت 

ال  ) ثیدح نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  عنم  .دنوش  تسایبنا -  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  هک  موصعم -  ماما  میرح  دراو  تبانج 
رد ار  ضئاح  بنج و  فّقوت  فرگید  ّهلدا ي  رب  هیکت  اب  هعیش  ياهقف  اّما  تسا ، تهارک  دیفم  درادن و  یمیرحت  نحل  هچ  رگا  یغبنی )
نآ یپ  رد  رد و  کی  زا  دورو  يانعم  هب  ار -  اهناکم  نیا  زا  رورم  دنچ  ره  دنرمش ، یم  مارح  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دهاشم  زین  دجـسم و 

رد 1. هک  یلمع  نیتسخن  تایاور ، رظنم  زا  بیترت  نیا  هب  .دنناد  یم  لاکشا  زا  یلاخ  رگید -  يرد  زا  ندش  جراخ 
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.تسا ربکا (1)  ثدح  زا  تراهط  دراد ، بوجو  بادآ  نایم 

ترایز لسغ 

ماما ءاقل  رویز  لسغ :

.تسا ترایز » لسغ  ، » دـنا هدومرف  بیغرت  نآ  هب  ترایز -  هنیمز ي  رد  ار -  ام  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا ي  هک  یلاـمعا  زا  یکی 
ماما ءاقل  ماـگنه  رد  رئاز  شخب  تنیز  هک  دـننک  یم  یفّرعم  شیارآ  رویز و  نوچ  ار  لـسغ  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  هللادـبعابا  ماـما 

 : هفیرش ي هیآ ي  لیذ  رد  ناشیا  تسا ،

ٍدِجسَم (2) ِّلُک  َدنِع  مُکَتَنیز  اوُذُخ 

.دیریگرب يدجسم  ره  هب ) دورو  ماگنه   ) رد ار  دوخ  ياهرویز 

: دنا هدومرف  ریسفت  نینچ  ار  رویز  تنیز و  نیا 

.ٍمامِإ (3) ِّلُک  ِءاِقل  َدنِع  ُلسُغلا 

.تسا یموصعم ]  ] ماما ره  اب  تاقالم  ماگنه  رد  لسغ  رویز ] نیا  ]

لسغ هارمه  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  باوث 

نیع رد  هتـسارآ و  يونعم  يا  هیارآ  هب  ار  دوخ  تقیقح  رد  دـبای  یم  رد  ار  ماما  روضح  فرـش  دـنک و  یم  تراـیز  لـسغ  هک  يرئاز 
رثؤم یـشقن  رئاز ، نتـشاد  لسغ  هوالع  هب  .تسا  هدومن  تیاعر  ناشیا ، اب  تاقالم  ماگنه  رد  ماما و  ءاقل  زا  شیپ  ار  یّمهم  بدا  لاـح 

هیلع اضر  ماما  ترایز  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  دراد ؛ شییادگ  لاؤس و  ندـش  هتفریذـپ  وا و  ترایز  هجرد ي  نتفر  الاب  رد 
: دیامرف یم  لسغ  هارمه  هب  مالّسلا 

هک یلاح  رد  دـنک  ترایز  ناسارخ )  ) سوط رد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  مّدـج  ربق  سپ  دراد ، یتجاـح  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  هک  ره 
وا ياهاعد  دـنوادخ   ] هک ارچ  .دـهاوخب  نآ  تونق  رد  ار  شتجاح  دراذـگب و  زامن  تعکر  ود  ناشیا  كرابم ]  ] رـس دزن  دراد و  لسغ 

.0 دنک یم  تباجا  شیارب  ار ]

190 ص :

هب رغـصا » ثدـح   » .تبانج و دـننامه  دـندرگ  یم  زامن  يارب  لسغ  بوجو  ثعاب  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاـهزیچ  هب  ربکا » ثدـح  - » 1
.باوخ دننام  دنتسه  وضو  بجوم  زامن  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاهزیچ 

.31/ فارعا - 2
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ص 110. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 3
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(1)  . ...دشاب هدرکن  تساوخرد  ار  یمحر  زا  طابترا  عطق  ای  هانگ  هکیمادام 

بش يارب  بش  لسغ  زور و  يارب  زور  لسغ 

، لسغ هک  یماگنه  اّما  .دوش (2)  یم  لطاب  ربکا  ثدح  یلوا ، قیرط  هب  رغـصا و  ثدـح  اب  ترایز  لسغ  هعیـش ، ياهقف  ياوتف  قباطم 
اب دناوت  یم  یّـصاخ  هزاب ي  رد  دربب  ار  لسغ  اب  ترایز  باوث  دهاوخب  یـسک  رگا   ) .دراد رابتعا  نّیعم  ینامز  تّدم  ات  زین  هدشن  لطاب 

: دنیامرف یم  هک  تسیرگن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .دورب ) ترایز  هب  لسغ  کی 

.ِرجَفلا ِعُولُط  یلِإ  ُُهلـسُغ  ُهافَک  ًالَیل  َلسَتغا  نَم  ُلسغلا َو  ِهیف  ُبِجَی  ٍعِضوَم  ِّلُک  یف  ِلیّللا  یلِإ  ُُهلـسُغ  ُهافَک  ِرجَفلا  ِعُولُط  َدـَعب  َلَـسَتغا  نَم 
(3)

بـش ات  تسا ، بجاو  اه  نآ  رد  لسغ  هک  يدراوم  همه ي  رد  وا ، لسغ  نیا ] ، ] دنک لسغ  حبـص ) ناذا   ) رجف عولط  زا  سپ  سک  ره 
.تسیفاک رجف  عولط  ات  شیارب  دیامن  لسغ  بش  ماگنه  رد  هک  ره  دنک و  یم  شتیافک 

: دنیامرف یم  دنراد و  ینایب  تیاور  نیا  لیذ  رد  یسلجم  همّالع ي  موحرم 

ترایز لسغ  رابتعا  تّدم  هرابرد ي  یسلجم  موحرم  نایب 

دـنک و یم  تیاـفک  هاـگماش  اـت  دـهد ، ماـجنا  زور  رد  ار  تراـیز  لـسغ  یتقو  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  شمومع  هب  حیحـص  ربخ  نیا 
موزل و اجنیا  رد  بوجو »  » زا دارم  هک  تسا  نآ  رهاظ  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  تیافک  رجف  ماـگنه  اـت  دـهد  ماـجنا  بش  رد  رگا  روطنیمه 

.تسا (4)3. دکؤم  باجتسا 

191 ص :

ص 262. ج 2 ، مالّسلا ، هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - 1
روهظ اب  دنریگ ) یم  تروص  یلعف  ماجنا  يارب  هک   ) یلعف یبحتـسم  لاسغا  دندقتعم  دـیحو  یناتـسیس و  ییوخ ، هللا  هیآ  ترـضح  - 2

هبودنم لاسغا  هرمز ي  رد  ترایز  لسغ  رگا  اذل  هلأسم ي 340 ) ج 1 ، راوگرزب ، هس  ره  نیحلاّصلا  جاهنم   ) دنوش یم  ضقن  ثدـح ،
.تسا ذفان  نآ  هرابرد ي  مکح  نیا  دریگ ، رارق 

ص 64. ج 5 ، ماکحالا ، بیذهت  - 3
ص 133. ج 100 ، راونالاراحب ، - 4
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ات نالطب -  مدع  طرش  هب  دنک -  لسغ  زور  رد  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  دنراد  تیاور  نیا  زا  یسلجم  همّالع ي  موحرم  هک  یتشادرب 
هوالع هب  تسا  ربتعم  حبـص  ناذا  ماگنه  ات  شیارب  دشاب ، هدرک  لسغ  بش  رگا  دور و  ترایز  هب  رّرکم  روط  هب  نآ  اب  دـناوت  یم  بش 

زین ترایز  لسغ  هب  ار  نآ  مکح  اذلف  دـنا ، هتفرگ  دّـکؤم  بابحتـسا  بوجو و  زا  معا  لسغلا » هیف  بجی   » ترابع رد  ار  بوجو  ناشیا 
تّدـم هرابرد ي  ار  نآ  مکح  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  رگید  یتیاور  روکذـم ، تیاور  زا  سپ  یـسلجم  موحرم  ّتبلا ] .دـنا  هداد  میمعت 

: دنیامرف یم  هک  تسا  مالّسلا  امهیلع  رقاب  ماما  ای  قداص  ماما  زا  تیاور  .دهد  یم  تعسو  لسغ  رابتعا  نامز 

یسلجم همّالع ي  موحرم  ياوتف  قباطم  ترایز  لسغ  رابتعا  تّدم  نتفای  تعسو 

.َکِموَِیل (1) َکیزُجی  َِکتَلَیل  ُلسُغ  َِکتَلیَِلل َو  َکیزُجی  َکِموَی  ُلسغ 

.دنک یم  تیافک  ار  وت  تزور  يارب  تبش  لسغ  دنک و  یم  تیافک  ار  وت  تبش  يارب  وت  زور  لسغ 

: دنیامرف یم  دنریذپ و  یم  ار  لسغ  رابتعا  نامز  تّدم  رد  هعسوت  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همّالع ي  موحرم 

ار وا  بش  ناـیاپ  اـت  دـنک  لـسغ  زور ، لّوا  رد  درف ]  ] یتقو هک  نیا  دـنک و  یم  تلـالد  نیـشیپ  ربخ  زا  رت  عیـسو  یناـمز  رب  ...ربخ  نیا 
.سکع (2) رب  دنک و  یم  تیافک 

هّتبلا دـشاب (3) و  یم  ربتعم  دـعب  زور  رخآ  ات  بش  ترایز  لسغ  بش و  رخآ  اـت  زور  تراـیز  لـسغ  هک  دـهد  یم  ناـشن  تیاور  نیا 
.مهتکن نیا  هب  هّجوت 

192 ص :

.رئارّسلا زا  لقن  هب  ص 133 ، ج 100 ، راونالاراحب ، - 1
ص 133. ج 100 ، راونالاراحب ، - 2

مـسقلا یف  ئزجی  تسا : هدـمآ  نینچ  هبودـنم  هّیلعف ي  لاسغا  هرابرد ي  یناتـسیس  دـیحو و  ییوخ ، تایآ  تارـضح  تراـبع  رد  - 3
هّوق نع  سکعلاب  راـهّنلل و  لـیّللا  لـسغب  ءازتجـالاب  لوقلا  ولخی  ـال  هلیلل و  لـیّللا  لّوا  همویل و  راـهّنلا  لّوا  لـسغ  عّونلا  اذـه  نم  لّوـالا 

دـشاب هتـشاد  دوجو  ترایز  لسغ  ندوب  بحتـسمرب  ینبم  ییاوتف  رگا  اذل  هلأـسم ي 340 ) راوگرزب ج 1 ، هس  ره  نیحلاّـصلا  جاـهنم  )
.میهد تیارس  زین  ترایز  لسغ  هب  میناوتب  ار  مکح  نیا  دوش  یم  ثعاب  دش ) لقن  یسلجم  همّالع ي  موحرم  ياوتف  هکنانچ  )
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تـسا يرما  هن ) ای  دـناوخ  زامن  ترایز  لسغ  ای  دوشب  هک  نیا  ینعی   ) وضو زا  ترایز  لسغ  ندوبن  ای  ندوب  يزجم  هک  تسا  مزـال  زین 
نایب ماقم  رد  هن  میتسه  لسغ  اـب  تراـیز  تلیـضف  باوث و  ناـیب  ماـقم  رد  ًافرـص  اـجنیا  رد  اـم  تسا و  دـیلقت  عجارم  رظن  هب  طونم  هک 

.نآ یهقف  ماکحا 

لوخد نذا  : مود بدا 

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

(1)  . ...مَُکل َنَذُؤی  نَأ  ّالِإ  یِّبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدَت  اونَمآ ال  َنیذَّلا  اهُّیَأ  ای 

 . ...دنهد هزاجا  ار  امش  هک  نآ  رگم  دیوشن  دراو  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

هناخ ره  هب  لوخد  زا  شیپ  هک  دـنک  یم  اضتقا  هنالقاع  بدا  .دـهاوخ  یم  هزاجا  یمیرح  ره  هب  دورو  نید ، یقالخا  تاـمیلعت  قباـطم 
ار نانیا  تویب  دـبای ؛ یم  يرتشیب  موزل  ًاصوصخ  هلأسم  نیا  ادـخ  يایلوا  هناخ ي  دروم  رد  میـشاب و  نوذأـم  نآ  بحاـص  يوس  زا  يا 

نتفاـی روـضح  يارب  بدا  نیا  .دـنا  هدـش  یهن  نآ  هب  هزاـجا  یب  دورو  زا  ناـنمؤم  تهج ، نیمه  هب  تـسا و  هداد  وـلع  تـعفر و  ادـخ 
ّتیفیک دروم  رد  .تسا  ینتشادهاگن  زین  یهلا  بّرقم  ناگتشرف  يارب  رتارف  يا  هبترم  رد  هکلب  اهناسنا  يارب  اهنت  هن  نیموصعم  تمدخ 

.3: دنیامرف یم  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یّبن  رضحم  رد  لیئربج  سولج  دورو و 

193 ص :

.53/ بازحا - 1
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  لیئربج  روضح  ّتیفیک 

.ُهَنِذأَتسَی (1) یّتَح  ُلُخدَی  َناک ال  ِدبَعلا َو  َهَدعَق  ِهیدَی ، َنَیب  َدَعَق  مَّلَس  ِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یلَص  َّیبَّنلا  یَتَأ  اذِإ  ُلیئَربَج  َناک 

، دننیشن یم  ناشرورس ] دزنرد   ] ناگدنب هک  هنوگ  نآ  دمآ ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  هک  یماگنه  لیئربج 
.دیبلط یم  هزاجا  ناشیا  زا  هک  نیا  ات  دش  یمن  دراو  تسشن و  یم  ناشیا  ربارب 

هدمآ ورف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حور  ضبق  يارب  هک  یماگنه  رد  زین  لیئارزع  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هوالع  هب 
رگید دنشاب ، فّلکم  بادآ  نیا  ظفح  هب  لیئارزع  لیئربج و  نوچ  یبّرقم  کئالم  یتقو  .تساوخ (2)  دورو  هزاجا ي  ناشیا  زا  دوب ،

.تسا مولعم  دننک  یم  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ترایز  مزع  هک  یماگنه  نانمؤم  فیلکت 

« ...اولخدت ال   » هیآ ي تلالد  لوزن و  نأش 

رظتنم دندش ، یم  دراو  ربمایپ  هناخ ي  هب  نتـساوخ  نذا  نودب  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  یبارعا  هرابرد ي  هفیرـش ، هیآ ي  لوزن  نأش 
یم دونـش  تفگ و  هب  دنتیـشن و  یم  رود  دعب  دننک و  ناشیئاریذپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ات  دنتـسشن  یم  اذـغ  تقو 

: دنک یم  باطخ  زیمآ  ضارتعا  ینحل  اب  ار  نانآ  میرک  نآرق  .دنتخادرپ 

ُمتمِعَط اذإَـف  اُولُخداَـف  ُمتیعُد  اذإ  نکل  ُهینِإ َو  َنیرِظاـن  َریَغ  ٍماـعَط  یلِإ  مَُکل  َنَذُؤی  نَأ  اـّلِإ  ِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدَـت  ـال  اوـنَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیَأ  اـی 
.ِّقَحلا (3) َنِم  ییحَتسَی  ُهللا ال  مُکنِم َو  ییحَتسَیَف  َّیبَّنلا  يِذُؤی  َناک  مُِکلذ  َّنِإ  ٍثیدَِحل  َنیِسنأَتسُم  اورِشَتناَف َو ال 

رد دـننک ] توعد   ] ماعط هب  دـنهد و  هزاجا  امـش  هب  هک  نآ  رگم  دـیوشن  دراو  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
هب 3. هک  یلاح 

194 ص :

ص 7. ج 1 ، عیارّشلا ، للع  - 1
یّبن تلحر  ماگنه  رد  یبلط  تصخر  نیا  ّتیفیک  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یتیاور  رد  ح 11 . سلجم 46 ، قودص ،)  ) یلامالا - 2

.تسا هدش  نایب  ملس  هلآ و  هیلع و  یلص  مرکا 
.53/ بازحا - 3
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نتفگ نخـس  يارب  و  دیدرگ ؛ هدنکارپ  دیدروخ ، اذغ  یتقو  سپ  .دیوش  لخاد  دیدش ، توعد  رگا  اّما  .دـنا  هتخودـن  مشچ  نآ  فرظ 
تلاجخ قح  نتفگ ]  ] زا دـنوادخ  یلو  دـنک  یم  ایح  امـش ] رب  رما  نیا  راهظا  زا  وا   ] اّما دـهد  یم  رازآ  ار  ربمایپ  راک ، نیا  هک  دینیـشنن 

.دشک یمن 

.دراد تیب  لها  راّوز  نانمؤم و  همه ي  هب  باطخ  هیآ  نیا 

بتارم رد  تسا و  مالـسا  ردـص  بارعا  هب  لزان  هبترم ي  رد  هیآ  نیا  باطخ  اذـل  دوش ، یمن  لوزن  دروم  هب  رـصحنم  نآرق  تایآ  اّما 
كرد ار  ناشیا  رازم  هوکش  تیب و  لها  هناخ ي  تمظع  هک  یسک  يراب  .دیوگ  یم  نخـس  ناگتـشرف  اب  نآ  زا  سپ  نانمؤم و  اب  دعب 

یم هنیـس  هب  تسد  هک  تسا  نیا  .دراذـگب  هناتـسآ  هب  اپ  هزاجا  یب  هک  نیا  زا  دـنک  یم  رذـح  دزرل و  یم  شنت  هناخ ، رد  رب  دـنک  یم 
نـشور ام  يارب  ار  نشور  ییاهقفا  ثیدـح ، لها  نید و  ياملع  ياـه  هزومآ  هار ، نیا  رد  .دـبلط  یم  لوخد  نذا  هناعـضاخ  دراذـگ و 

خیش موحرم  ظفل  زا  لوقنم  ناشیا  دوخ  هتفگ ي  هب  دنا ، هدروآ  لوخد  نذا  تارابع  زا  یسلجم  همّالع ي  موحرم  هچ  نآ  .تسا  هدرک 
.تسین روثأم  ًارهاظ  تسا و  دیفم 

: دیامرف یم  خیش 

: وگب تسیاب و  نآ  رد  رب  يوش  مرح  لخاد  یتساوخ  هک  یماگنه 

ِنذِِإب ّالِإ  ِِهتُوُیب  یلّإ  َلوُخُّدـلا  َساّنلا  َتعَنَم  دـق  مالّـسلا َو  ُمِهیَلع  ِهیَلَع َو  ِِیبَن  َکّ ِلآ  َکِِّیبَن َو  ِتُوُیب  نِم  ٍتَیب  ِباـب  یلَع  ُتفَقَو  یِّنِإ  َّمُهّللا 
یف اهُدِقَتعَأ  امَک  ِِهتَبیَغ  یف  َکِِّیبَن  َهَمرُح  ُدِقَتعَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا َو  مَُکل  َنَذُؤی  نَأ  الِإ  یِّبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدَت  اُونَمآ ال  َنیّذلا  اَهُّیَأ  ای  َتلُقَف  َکِِّیبَن 
اذه یتقَو  یف  یمالَک  َنوُعَمسَی  ینامَز َو  اذه َو  یتقَو  یف  یناکَم  َنوَرَی  َنُوقَزُری  َكَدنِع  ٌءایحَأ  َكَءاَفَلُخ  َکَلُسُر َو  َّنَأ  ُمَلعَأ  ِِهتَرضَح َو 

ًالَّوَأ َو ِّبَر  اَی  َُکنِذأَتـسَأ  یِّنِإَـف  مِِهتاـجانُم  ِذـیذَِلب  یمهَف  باـب  َتحَتَف  مُهَمـالَک َو  یعمَـس  نَع  َتبَجَح  َکَّنَأ  یمالَـس َو  َّیَلَع  َنوُّدُرَی  َو 
ََکلوُسَر ُنِذأَتسَأ 
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َکَتَِکئالَم ُنِذأَتـسَأ  ِِهتَیب َو  َیلِإ  ِهِذـه  یتَعاس  یف  ِلوُخُّدـلا  ِیف  ُُهتَعاَط  َّیَلَع  َضوُرفَملا  َکَتَفِیلَخ  ُنِذأَتـسَأ  ًاـِیناَث َو  ِهلآ  ِهیَلَع َو  َکـُتاوَلَص 
ِهللا َو ُهَمحَر  ِهَکَرابُملا َو  ِدِـهاَشَملا  ِهِذَِـهب  َنُولَّکَوُملا  ُهَِکئالَملا  اَهُّیَأ  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  َهَعِماَّسلا  ِهِلل  َهَعیطُملا  ِهَکَرابُملا  ِهَعُقبلا  هِذَِـهب  َنیلَّکَوُملا 

ِِهلوُسَر ِهللاِاب َو  ِهللا  َیلِإ  ًابُّرَقَتُم  َتیَبلا  اذـه  ُلُخدَأ  َنیعَمجَأ  مُکیَلَع  ِهللا  ُتاَوَلَـص  مُِکنذَإ  ِِهئاـفَلُخ َو  ِنذِإ  ِِهلوُسَر َو  ِنذِإ  ِهللا َو  ِنذِإـِب  ُُهتاـکََرب 
َفِرَتعَأ ِهللا ِتاوَعَّدلا َو  ِنُونُِفب  َهللا  َوُعدأ  َتیَبلا َو  اذَه  َلُخدَأ  یّتَح  يراصنَأ  اُونوُک  یناوعَأ َو  ِهللا  َهَِکئالَم  اُونوُکَف  َنیرِهاَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو 

.ِهَعاّطلِاب (1) مِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  ِِهئانبَِأل  ِلوُسَّرِلل َو  ِهَّیِدُوبُعلِاب َو 

راونـالاراحب (3) یمعفک (2) و  حابـصم  زا  لـقن  هب  ناـنجلا و  حـیتافم  باـتک  رد  یمق  ساـّبع  خیـش  موحرم  زین  رگید  لوخد  نذا  ود 
، دورو رد  بدا  تیاعر  ناذـیتسا و  لصا  يور  ره  هب  اّما  تسین ، تسد  رد  يدنـس  موصعم  زا  نآ  رودـص  رد  مه  زاـب  هک  دـنا  هدروآ 

نیا رودـص  ات  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب  .دـنک  یم  ّبترتم  فعاضم  باوث  نآ  رب  اهنت  نتم  ندوب  روثأم  تسا و  مزـال  يرما 
ياه هضور  هب  لوخد  ماگنه  رد  نآ  تئارق  هچ  رگا  میناوخن ؛ دورو  دـصق  هب  ار  نآ  هدـشن ، تباث  دنتـسم  روط  هب  موصعم  زا  تاراـبع 

.تسا تصخر  بلط  يابیز  قیداصم  زا  هسّدقم 

لوخد نذا  رگید  يانعم 

تاعارم نیا  .دراد  یم  نایب  ار  رئاز  راتفر  رهاظ  رد  بدا  تیاعر  موزل  هک  تسا  لوخد  نذا  تسخن  ياـنعم  رگناـیب  میتفگ  هک  اـه  نیا 
.6 لمع نیمه  ار  لوخد  نذا  هتسوپ ي  .تسین  یفاک  اّما  تسوکین ، هچ  رگا  يرهاظ 
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هطساو هب  دوخ -  نورد  رد  رئاز  هک  تسا  نیا  هب  لوخد  نذا  ّتیوه  .تسا  رگید  يزیچ  نآ  هتسه ي  اّما  دهد ، یم  لیکـشت  یحراوج 
ماما رـضحم  هب  میهاوخب  يزور  رگا  .دنهدن  شهار  هناخ  نورد  هب  تقو  کی  هک  دـشاب  هتـشاد  ساره  دراد -  هک  یباوصان  لامعا  ي 

 ، مینک یم  هزاجا  بلط  هک  یلاح  رد  ماما  هاگراب  ِرد  رب  میـشاب ، هتـشاد  دای  هب  ار  دوخ  تسیاشان  لامع  لاـح  نیع  رد  میـسرب و  هدـنز 
فّرـشم ماما  هربقم ي  رازم و  هب  هک  ینامز  .دننارب  نامنوریب  دنهدن و  ناممهار  مرح  هب  هک  مینارگن  هظحل  ره  تسا و  هدـنکفا  نامرس 

رب ناشندوب  دهاش  ام و  ياه  هدرک  هب  ناشیا  ملع  تهج  زا  ماما ، گرم  تایح و  هک  ارچ  دشاب ؛ رارقرب  تلاح  نیا  دیاب  مه ، میوش  یم 
هتـشذگ و نطاب  رهاظ و  زا  دنونـش و  یم  دـننیب ، یم  ناشیا  هک  میناد  یم  ماما  ربق  اب  ههجاوم  رد  .درادـن  یتوافت  هنوگچیه  ناـملامعا ،
ات دـنک ، هاگن  دوخ  هانگ  راب  هب  دـیاب  درگنب ، دوخ  راک  رد  دـنک و  عوجر  دوخ  هب  ًامئاد  دـیاب  ناسنا  لاـح ، نیا  رد  .دـنربخاب  ناـملاح 
یب ساسحا  ددرگ و  هدز  تلجخ  ناشیا  لباقم  رد  اـت  دـیامن  رورم  ماـما ، ماـعنا  ربارب  رد  ار  دوخ  ياـه  یـساپسان  دـیاب  دوش ، هدـنمرش 

ناشیا و رادید  يارب  ار  دوخ  یتقایل  یب  ات  دـنک  هسیاقم  دوخ  یمئاد  ياه  یمدرمان  اب  ار  شماما  نایاپ  یب  فاطلا  دـیاب  دـنک ، ییوربآ 
یمن ییوس  زا  دراد ؛ زرل  سرت و  نتـساوخ ، نذا  ماـگنه  رد  رئاز  هک  تسا  هنیمز  شیپ  نیا  اـب  .دـبایرد  یبوخ  هب  ناشرـضحم  هب  دورو 

دنهدـن شهار  اجنیا  رگا  درادـن و  يرگید  هاگهانپ  هناخ  نیا  زج  رگید  يوس  زا  دـنزب و  ار  تیب  لها  هناـخ ي  ِرد  ییور  هچ  اـب  دـناد 
یم دـننزب  شا  هنیـس  هب  در  تسد  هک  نیا  زا  دوـش و  یم  برطـضم  نارگن و  هک  تسا  نـیا  دـنهد ؛ شهاـنپ  هـک  درادـن  ییاـج  رگید 

میلعت هب  ماما  .دـنک  یفخم  ماما  زا  ار  شناـهانگ  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  موصعم  ماـما  هناـخ ي  هناتـسآ ي  رد  ناـسنا  تسبوخ  .دـساره 
زا ناوت  یم  زین  .دیامن  روتـسم  ار  نامبیع  زین  ماما  ربارب  رد  دـنک و  بلـس  وا  زا  ار  ملع  نیا  دـناوت  یم  ومه  تسا و  ملاع  شراگدرورپ 

زا دهاوخن  هک  تساوخ  ماما  دوخ 

197 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


.ددرگ ظفح  وا  هاگشیپ  رد  نامیوربآ  يردق  ات  دوش  ربخاب  ام  ياه  یتشز 

.تسا ماما  يونعم  شریذپ  هب  لوخد  نذا  ّتیوه 

: دنا هدومرف  هک  ارچ 

.َمِّلُع (1) َمَلعَی  نَأ  َءاش  اذِإ  َمامِإلا  َّنِإ 

.دوش یم  میلعت  وا  هب  دنادب  ار ]  يزیچ   ] دهاوخب یتقو  ماما 

.دیشیدنا دوخ  ییور  هیس  هب  نتساوخ  نذا  ماگنه  رد  دیاب 

، هدرم یناج  هریت و  یحور  هدولآ و  یبلق  اب  ماما  دزن  روضح  هک  درک  رکف  دـیابن  دـنک ؛ رورم  ار  دوخ  هایـس  هقباس ي  مدامد  دـیاب  رئاز 
هب هدولآ  : » هک ددرگ  یم  یّقلت  نینچ  دراوم  یخرب  رد  هکلب  دوش ، یم  عـقاو  لوـفغم  هتکن  نیا  اـهنت  هن  یهاـگ  هنافـسأتم  .تسین  بیع 

نیا هدومنن »! كاپ  ار  ام  هک  تسا  بیع  وا  يارب  میدرگ  زاب  وا  رـضحم  زا  ییور  هایـس  اب  رگا  اّما  تسین  تسیاشان  نتفر  ماـما  تمدـخ 
رد دوخ  ملظ  يّرجت و  زا  یتسرد  تخانـش  رگا  .تسین  راگزاس  ماما ، ربارب  رد  ّتیّقر  یگدـنب و  هّیحور ي  اب  زگره  ندیـشیدنا ، هنوگ 

لضف زا  هتساخرب  ناشیا  هلیسو ي  هب  ار  دوخ  ریهطت  دیاب  .میریگ  یمن  هلصاف  یگدنکفا  رس  زا  يا  هظحل  میشاب ، هتـشاد  نامیالوم  ّقح 
.میوش يورایور  ناراوگرزب  نیا  اب  يراکبلط  عّقوت و  اب  میرامشب و  ناشیا  هفیظو ي  ار  رما  نیا  هک  نیا  هن  مینادب  ناشمرک  ناسحا و  و 

: مینک یم  باطخ  ار  دوخ  نارورس  هک  تسا  تسرد 

.ُمَرَکلا (2) ُمُکَتَّیِجَس  ُناسحِإلا َو  ُمُُکتداع 

.تسا مرک  امش  تلصخ  ناسحا و  امش  يوخ 

يراکبلط هن  دشاب ، یگدنکفا  رس  اب  دیاب  ماما  اب  ام  دروخرب 

.مینک بلط  ناشیا  زا  ار  دوخ  ّقح  هک  نیا  هن  دوش ، یم  طوبرم  نانآ  لّضفت  فطل و  هب  مه  ّتیجـس  تداع و  نیا  هک  مینادـب  دـیاب  اّما 
وا شیامرف  مادک  هدناشوپ و  لمع  هماج ي  شماما  هیـصوت ي  مادک  هب  هک  دنیبب  دیاب  دنک ، لّمأت  يردـق  زین  دوخ  راتفر  رد  دـیاب  رئاز 

هداهن و 6. ندرگ  لماک  روط  هب  ار 
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ار دوخ  يدیلپ  دیابن  يراب ، دناد !؟ یم  ناشیا  مرک  راکبلط  ار  دوخ  نونکا  هک  هدز  زاب  تیصعم  زا  رس  هتساوخ ، ماما  هک  هنوگ  نآ  ایآ 
.تشاد شهاوخ  میرک ، زا  هناروسج  دُرپس و  یشومارف  تسد  هب 

.تسین هزادنا  کی  هب  همه و  هرابرد ي  نآ  لامِعا  تمارک ، همزال ي 

دوجو یلقن  یلقع و  ترورـض  هنوگچیه  .تسین  هناـمیرک  راـتفر  یناـگمه  لومـش  رارمتـسا و  مرک ، ياـضتقا  هک  نیا  رگید  هتکن ي 
یخرب اب  هّمئا  نکمم  تسا و  رادرب  ءانثتـسا  هنامیرک  تداع  هکلب  دـنک ، راتفر  شمرک  اب  اهنامز  همه ي  رد  همه و  اب  میرک  هک  درادـن 

هتـسیاش ي ار  وا  دـنروایب و  شیور  هب  ار  درف  هانگ  هکلب  دـنیامرفن ؛ دروخرب  حـماست  اـب  هناراوگرزب و  اـه  ّتیعقوم  یـضعب  رد  دارفا و 
.دننک دس  دوخ  هناخ ي  نورد  هب  ار  شهار  دننادن و  دوخ  رادید 

هب دـننک ؛ رادروخرب  دوـخ  ياـطع  زا  ینازیم  هب  ار  سک  ره  تسا  نکمم  تسا و  هجرد  فـیط و  ياراد  هناـمیرک  دروـخرب  هوـالع  هب 
هک نیمه  .دننارب  دوخ  زا  دنیامن و  وربور  نامرح  هب  ار  یهورگ  دننک و  رو  هرهب  نیا  زا  رتمک  ار  یـضعب  دنهدب ، ناشتبغر  قوف  یخرب 

يراتفر همه ، هرابرد ي  هک  درادن  یموزل  تسا و  تمارک  قادصم  میریگ ، لد  هب  ار  ناشرهِم  میربب و  ار  ناشمان  دنا  هداد  هزاجا  ام  هب 
.دننک تیاعر  نایعیـش ، کت  کت  دروم  رد  ار  مرک  رثکاّدـح  هک  تسین  نیا  مرک  ياضتقم  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  هاگراب  نابّرقم  هباشم 

ارچ تفرگ ؛ هدرخ  وا  رب  ناوت  یمن  دـنک  راتفر  نیا  زا  ریغ  دـهاوخب  رگا  اّما  تسا ، ماما  هّیجـس ي  تداع و  ناـسحا ، هک  تسا  تسرد 
لـضف یگلمج  دـنک  یم  ماما  هچ  ره  هکلب  درادـن ؛ ار  وا  ناـسحا  قاقحتـسا  يا  هّرذ  یـسک  هدرکن و  ادا  ار  ماـما  ّقح  یـسک  ًاـنیقی  هک 

رد رئاز  هک  یفوخ  يراب  .تسناد  راکهدـب  وا  هب  ار  دوخ  تشاد و  ّتنم  وا  زا  دـیاب  دـهدن  ای  دـهدب  هار  دـنکن ، ای  دـنکب  اطع  تسوا و 
اـهینامرفان و هب  هّجوـت  اـب  هکلب  دـنریذپن ، هناـمیرک  ار  وا  اداـبم  هک  نـیا  زا  .تـسا  نـیمه  زا  دراد  هارمه  هـب  ندـیبلط  تـصخر  ماـگنه 

يور وا  زا  دننادب و  تقایل  دقاف  ار  وا  شیاهیمدرمان 
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اب هّمئا  ینینچ  نیا  دروخرب  زا  ییاه  هنومن  هب  لیلحت  نیا  رب  يدّیؤم  ناونع  هب  .دنریذپب  روضح  هب  دننیبب و  ار  وا  دـنهاوخن  دـننادرگب و 
: مینک یم  هّجوت  دنا ، هتشاد  یباوصان  ینهذ  هنیمز ي  ای  لمع  هک  يدارفا 

اه نآ  ندادن  هار  تسردان و  ياه  ّتینهذ  نابحاص  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  یّلحم  یب 

زا دنا و  هناخ  ِرد  رب  يا  هّدع  تشاد : هضرع  دیسر و  ناشتمدخ  هب  ناشیا  نابرد  يزور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  يدهع  تیالو  نامز  رد 
ناشدر ملوغـشم ، نم  : » دندومرف ترـضح  .میتسه » مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  ام  : » دنیوگ یم  دـنهاوخ و  یم  دورو  هزاجا ي  امش 

اضر ماما  يوس  زا  مه  زاب  دندز و  ار  نیـشیپ  فرح  نامه  دنتـساوخ و  هزاجا  دندمآ ، زین  مود  زور  درک ، نینچ  وا  و  دنورب »] هک   ] نک
هب دـندش و  سویأم  شترـضح  تمدـخ  ندیـسر  زا  هک  نیا  ات  تفای  همادا  هام  ود  ات  هزور  همه  لاور  نیا  .دـندش  هدـنار  مالّـسلا  هیلع 
هب ار  نامنانمـشد  ام  دورو )  ) زا امـش  ندـش  عنام  نیا  میبلاط و  یبا  نب  ّیلع  تردـپ  هعیـش ي  ام  وگب ، ام  يـالوم  هب  : » دـنتفگ بجاـح 

« ...میزیرگ یم  دوخ  راید  زا  هدز  تلاجخ  میدرگ و  یم  زاب  راب  نیا  ام  سپ  تسا  هتشاداو  ام  تتامش 

شترـضح هب  دندش و  لخاد  دنوش »! دراو  وگب  : » دـندومرف ناشیا  دـناسر ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  اه  نآ  نخـس  تفر و  بجاح 
هب دـندنام و  یقاب  هداتـسیا  روطنامه ، .دننیـشنب  هک  دـندادن  هزاجا  یّتح  دـندنادرگن و  زاب  ار  ناشمالـس  باوج  ناشیا  دـندرک ، مـالس 
یم اور  ام  رب  تخـس  یگدیـشوپ  نآ  زا  دـعب  هک  تسیچ  ریقحت  میظع و  يافج  نیا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  : » دنتـشاد هضرع  ترـضح 

: دیناوخب : » دندومرف ترضح  دنام »؟ یم  یقاب  ام  يارب  يا  هیامرس  هچ  نیا  زا  سپ  رگید  رگم  و  دیراد !؟

.ٍریثَک (1) نَع  اوُفعَی  مُکیدیَأ َو  تَبَسَک  اِمبَف  ٍهَبیصُم  نِم  مَُکباصَأ  ام  َو 

.0 .درذگ یم  اه ] نآ  زا   ] يرایسب زا  دنوادخ ]  ] تسا و ناتدوخ  ياه  هدرک  رطاخ  هب  دسر  یم  امش  هب  هک  یتبیصم  ره 
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دنراد و باتع  امش  رب  اه  نآ  .مدرکن  ادتقا  ناشیا ، زا  سپ  منیرهاط  دادجا  نینمؤملاریما و  هللا ، لوسر  ادخ ، هب  زج  امش  هرابرد ي  نم 
: دندومرف ترضح  هللا »؟ لوسر  نبای  ارچ  : » دنتفگ .مدومن » يوریپ  نانآ  زا  راتفر ] نیا  رد   ] نم

ٍّرَذ َو یبَأ  ُناملَـس َو  ُنیَـسُحلا َو  ُنَسَحلا َو  ُُهتَعیـش  امَّنِإ  مُکحیَو  .مالّـسلا  هیلع  ٍبلاط  یبَأ  ِنب  یِّلَع  َنینمؤُملاِریمَأ  ُهَعیـش  مُکَّنَأ  مُکاوعَدـِل 
.هِرِجاوَز نِم  ًأئیَش  اوبِکَترَی  َمل  ِهِِرماوَأ َو  نِم  ًأئیَش  اوِفلاُخی  َمل  َنیّذلا  ٍرَکب  یبَأ  ُنب  ُدَّمَُحم  ٌراّمَع َو  ُدادقِملا َو 

مالّسلا هیلع  نسح  طقف  ناشیا  هعیش ي  امشرب ! ياو  .دیتسه  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  هعیـش ي  دیتفگ ]  ] هک ناتیاعّدا  رطاخ  هب 
تفلاخم ار  وا  رماوا  زا  يرما ] چیه   ] هک ینانآ  دندوب ، رکب  یبا  نب  دّمحم  راّمع و  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  و 

.دندشن بکترم  ار  وا  تاّیهنم  زا  ییهن  چیه  دندرکن و 

: دندومرف اه  نآ  هب  ور  سپس 

یم یهاتوک  تابجاو ، زا  يرایـسب  هب  لمع  رد  دـیفلاخم و  وا  اب  ناتلامعا  رثکا  رد  هک  دـییوا  هعیـش ي  دـییوگ  یم  یلاح  رد  امـش  اّما  »
ار هّیقت  تسین و  بجاو  هک  ییاج  رد  دـینک  یم  هّیقت  دـیراگنا ، لهـس  ادـخ ، هار  رد  ناتینامیا  ناردارب  میظع  قوقح  يادا  رد  دـییامن ،

.تسین هّیقت  زا  يزیرگ  هک  ییاج  رد  دییامن  یم  كرت 

نِإ اهُوُمتیعَّدا  ٌهَفیرَـش  ٌهَبَترَم  هِذـه  نِکل  مُِکلوَق َو  نِم  ُهرِکنُأ  َمل  ِِهئادـعَِأل  َنوُداعُملا  ِِهئایلوَِأل َو  َنُولاوُملا  ُهوُّبُِحم ُو  ُهُولاُوم َو  مُکَّنِإ  ُمتُلق  َول 
.مُکِّبَر ُهَمحَر  مُکَکَرادَتَت  نَأ  ّالِإ  ُمتکَلَه  مُکلِعِِفب  مَُکلوَق  اهُوقِّدَُصت  َمل 

يا هبترم  نیا  اّما  مدرک  یمن  راکنا  ار  ناتفرح  شنانمشد ، نمشد  شناتسود و  رادتـسود  دییوا و  یلاُوم  بحم و  هک  دیدوب  هتفگ  رگا 
نیا دروم  رد   ] رگا هک  تسا  یفیرش  هبترم ي  ندوب ) هعیش   ) دیدرک اعّدا  هک 

201 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


و  ] دنک كرادت  ار  امـش  ناتیادخ  بناج  زا  یتمحر  هک  نآ  رگم  دیوش ، یم  كاله  دـشاب ، هتـشادن  تقباطم  ناتفرح  اب  ناتلمع  اّعدا ]
[« .دهد تاجن  تکاله  زا 

.میتفگ هک  ینخـس  زا  میدرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  مینک و  یم  نارفغ  بلط  ادـخ  زا  ام  : » دـندرک ضرع  شترـضح  هب  هک  دوب  اج  نیا 
ترـضح .ناتنانمـشد » نمـشد  میتـسه و  ناتناتـسود  امـش و  رادتـسود  اـم  مییوگ : یم  داد  ناـمدای  ناـمیالوم  هک  هنوـگ  ناـمه  هکلب 

: دندومرف

.يّدُو َلهَأ  یناوخِإ َو  ای  مُِکب  ًابَحرَمَف  »

! نم تّدوم  لها  ناردارب و  يا  دیدمآ  شوخ 

« .دییایب رتالاب  دییایب ، رتالاب 

ناّبحم میرکت  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  يریذپ  هبوت 

: دندومرف بجاح  هب  سپس  دندنابسچ ، دوخ  هب  دندرب و  الاب  ار  اه  نآ 

راب تصـش  « ؟ دندومرف ترـضح  راب » تصـش  : » تشاد هضرع  يدادن »)؟ ناشدورو  هزاجا ي  ( ؟ يدناشوپ ام ] زا   ] ار اه  نآ  راب  دـنچ  »
دش و وحم  ناش  هبوت  رافغتسا و  اب  دنتشاد  هانگ  هچ  نآ  هک  ناسرب  نانآ  هب  ارم  مالس  نک و  مالـس  نانآ  هب  وش و  دراو  ناشیارب  یلاوتم 
هب دندرک و  یگدیسر  ناش  هداوناخ  دوخ و  ياهراک  هب  ترـضح ] هاگنآ  « ] .دندش ام  تمارک  ّقحتـسم  ناشتالاوم ، ّتبحم و  رطاخ  هب 

.دندومرف (1) عفر  ار  ناشتالکشم  دندیشخب و  هلص  هقفن و  دندومن و  یکین  اه  نآ 

دروم ار  ناشیا  رماوا  زا  کی  چیه  دراذگ ، ياپ  نینمؤملاریما ، ياپ  ياج  هک  تسا  یـسک  - (2) يداقتعا ًافرـص  هن  و  یعقاو -  هعیش ي 
.ترگا ددرگن (3) و  کیدزن  ناشیا  یهاون  وا  کی  چیه  هب  دهدن و  رارق  لهاست  تلفغ و 
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دوب اعّدا  نیا  لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دشاب  هتـشاد  نآ ) یعقاو  موهفم  هب   ) یگعیـش ياعدا  دناوت  یمن  دربن  هنوگ  نیا  یـسک 
دندش و نادرگ  ور  اه  نآ  زا  ترـضح  دندادن ؛ دارفا  نیا  هب  دورو  هزاجا ي  یلاوتم  زور  تصـش  دندومرف و  يدنت  دروخرب  نینچ  هک 

تاّیهنم زا  يرایـسب  دنک ، یمن  قیدصت  ار  ناتلعف  ناتلوق  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دندومرف  دـنداد و  ناشّرکذـت  زور  تصـش  زا  سپ 
یمن دـیا  هنوگ  نیا  هک  ییامـش  دـیراد و  يراگنا  لهـس  نواهت و  تلاح  ضئارف  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  دـیوش و  یم  بکترم  ار  عرش 

رد .دش  دیهاوخ  كاله  تیاهن  رد  دینک  یم  لمع  ناتداقتعا  فلاخم  رگا  هک  دشاب  ناتـساوح  دیاب  دینادب و  ام  هعیـش  ار  دوخ  دـیناوت 
زا تئارب  تیب و  لها  تّدوم  لها  ار  نانآ  اهنت  دندروآ و  ناشیور  هب  ار  دارفا  نیا  ناهانگ  اهتلفغ و  اهینامرفان و  ترضح  دروخرب ، نیا 

.دننادب یعقاو » هعیش ي   » تفص هتسیاش ي  ار  نانآ  هک  نیا  هن  دنتسناد  ناراوگرزب  نیا  نانمشد 

.دریگ یمن  هلصاف  اوقت  زا  هک  تسا  یتّدوم  لها  یعقاو  هعیش ي 

هاگرد نیا  هب  يراوخ  عّرـضت و  اب  دزادنین و  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  دـشاب و  نئمطم  دوخ  هب  یـسک  رگا  میهد  ناشن  هک  تسا  نیا  ضرغ 
یتسپ هاگراب  نیا  رد  دیاب  .دوش  هجاوم  هتسب  ِرد  اب  دروخب و  گنس  هب  شرس  اسب  هچ  دسانشن ، هبوت  هبانا و  هتـشیاش ي  ار  دوخ  دباین و 

اّما تسا -  فوؤر  هچ  رگا  ماما -  تسین و  یهار  موصعم  شریذپ  میرح  هب  ار  دزارف  یم  ندرگ  هک  یسک  هنرگ  میبای و  ادنلب  ات  مینک 
.دنک یمن  تیانع  وا  هب  دنادرگ و  یم  شزاب 

.میشاب دلب  ار  ییادگ 

دیاب اّما  تسا ، لاعتم  يادـخ  بوبحم  بولطم و  رایـسب  يرما  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارـس  ِرد  رب  ییادـگ  هک  تسا  تسرد  يراب ،
رگا هک  ارچ  دنک ؛ یمن  بلج  ار  ناشیا  تیانع  تمحر و  دننام ، یب  نارورـس  نیا  هب  سامتلا  ییادـگ و  رب  رارـصا  فرـص  هک  تسناد 

ناملوخد نذا  هک  نیا  زا  فوخ  هّتبلا  .ددرگ  یمن  فطل  لومشم  درمشب  اطخ  یب  ار  شیوخ  دزادنین و  ریز  هب  رس  ادگ 
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هدرک زا  دراد و  او  تمادن  هب  ار  ام  دیاب  دیامن ، يزاسزاب  ار  ام  ناریو  هّیحور ي  دیاب  ندنار  نیا  هکلب  دنادرگ ؛ زاب  ار  ام  دیابن  دـنهدن ،
نامناهانگ میهاوخب  دورو  زا  شیپ  میوش و  لسّوتم  ناراوگرزب  نیا  دوخ  هب  دیاب  .دهد  نامقوس  هبوت  هب  دنک و  نامنامیـشپ  دوخ  ياه 

میـسرب و ناشروضح  هب  راسمرـش  راو و  هدـنب  میراذـگب و  رانک  ار  ییاعّدا  ره  دـیاب  میبایب ، ار  ناشتاقالم  تقایل  ات  دـنیاشخبب  ام  رب  ار 
هبلاطم ار  یّقح  میوشن و  لئاق  ینأش  دوخ  يارب  میـشاب و  نینچ  رگا  هّتبلا  .دـننک  ناـمرود  شیوخ  زا  هک  میرامـشب و  ّقحتـسم  ار  دوخ 

ّتنم دوخ ، فطل  اب  دـننک و  ییاریذـپ  ار  ام  هک  تشاد  دـیما  ناوت  یم  مینادـب ، یلاخ  ار  دوخ  تسد  یهت و  ار  دوخ  هشوت ي  مینکن و 
.دنیامن نامراد 

شهانگ رطاخ  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هناخ ي  هب  نیطقی  نب  ّیلع  نتفاین  هار 

زا هک  رابکی  یّتح  .تفریذـپ  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  نذا  هب  ار  ترازو  نیا  دوب و  نوراـه  راـبرد  ریزو  نیطقی  نب  ّیلع 
: دندومرف ترضح  دریگب ، هرانک  ماقم  نیا  زا  ات  تساوخ  هزاجا  ناشیا 

.َنیِفلاخملا (1) َهَِرئان  َِکب  َرِسکَی  ًارسَک َو  َِکب  ُهللا  َُربجَی  نَأ  یسَع  ًاّزِع َو  َِکب  َِکناوخِِإل  ًاسنُأ َو  َِکب  اَنل  َّنِإَف  لَعفَت  ال 

دنک ناربج  ار  يا  یگتسکش  وت  تسد  هب  دنوادخ  تسا  دیما  یتسه ، تناردارب  تّزع  ببس  وت  میراد و  سنا  وت  هب  ام  هک  نکم  نینچ 
.دراد رود  شئایلوا  ناماد  زا  ار  نافلاخم  هلعش ي  و 

: دندومرف سپس 

تنامـض تیارب  ار  زیچ  هس  نم  وش و  نماض  نم  يارب  ار  زیچ  کی  تسا ، ناتناردارب  ّقح  رد  ناسحا  امـش  لامعا  هراّـفک ي  یلع ! يا 
: منک یم 

موش یم  نماض  نم  ینک و  شمارکا  يروآرب و  ار  شتجاح  هک  نآ  رگم  ینکن  تاقالم  ار  دوخ  ناتسود  زا  کی  چیه  هک  وش  نماض 
.قوت هب  يریشمش  چیه  يزیت  دتفین و  ترس  رب  ینادنز  فقس  هیاس ي  هک  تیارب 
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هبتر رد  ار  مرکا  ربمایپ  هدرک و  داش  ار  ادخ  ادتبا  سپ  دنک  داش  ار  ینمؤم  هک  ره  یلع ! يا  .دوشن  تا  هناخ  دراو  هاگچیه  رقف  دسرن و 
.موس هبتر ي  رد  ار  تیب ) لها   ) ام مود و  ي 

زا مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هناخ ي  ِرد  رب  دمآ و  هنیدـم  هب  جـح  رفـس  زا  سپ  تیب ، لها  دزن  رد  یتلزنم  هقباس و  نینچ  اب  يدرف  نینچ 
: تشاد هضرع  دید و  ناش  هناخ  نوریب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  دعب ، زور  .دندادن  شا  هزاجا  ناشیا  اّما  تساوخ ، دورو  هزاجا ي  ناشیا 

؟ یبنَذ ام  يدِّیَس  ای 

؟ تسیچ مهانگ  نم ! ياقآ 

: دندومرف وا  هب  ترضح  تسا ) هدرک  یشارت  عنام  شماما  رادید  ِهار  رد  شدوخ  لمع  هک  دوب  شساوح  )

.ُلاّمَجلا ُمیهاربِإ  ََکل  َرِفغَی  وَأ  َکَیعَس  َرُکشَی  نأ  ُهللا  یبَأ  دَق  َلامّجلا َو  َمیهاربِإ  َكاخَأ  َتبَجَح  َکَّنَِأل  َُکتبَجَح 

، دراد روکـشم  ار  تیعـس  هک  نیا  زا  دنک  یم  ابا  دنوادخ  يدادن و  هار  ار  لاّمج  میهاربا  تا ] ینید   ] ردارب وت  نوچ  مدادـن  تهار  نم 
.دشخبب ار  وت  لاّمج  میهاربا  هک  نآ  رگم 

ار وا  ّتیلوغـشم ، ببـس  هب  وا  دوب و  هدمآ  شا  هناخ  هب  لاّمج  میهاربا  رابکی  دش ، فرـشم  جح  هب  نیطقی  نب  ّیلع  هک  لاس  نامه  رد  )
: تشاد هضرع  ترضح  هب  نیطقی  نب  ّیلع  دوب .) هتفریذپن 

؟ تسا هفوک  رد  وا  ما و  هنیدم  رد  نم  هک  نآ  لاح  منک ] شیضار  و   ] مبایب مناوت  یم  ار  میهاربا  هنوگچ  نونکا  نم ! يالوم  اقآ و 

: دندومرف ترضح 

شراوس تسه ، هدـش  نیز  یبسا  اجنآ  .دـنمهفب  تنامالغ  ناهارمه و  زا  يدـحا  هک  نآ  نودـب  ورب ؛ عیقب  يوس  هب  اهنت  ماـگنه ، بش 
! وش

بسا راوس  تفر ، عیقب  ناتسربق  تمس  هب  نیطقی  نب  ّیلع  دش  هک  بش 
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.درک یفّرعم  ار  دوخ  دز و  رد  دید ، لاّمج  میهاربا  هناخ ي  رد  رب  ار  دوخ  هک  تشذگن  يزیچ  دش و 

»؟ دنک یم  هچ  نم  هناخ ي  ِرد  رب  ریزو ، نیطقی  نب  ّیلع  : » تفگ هناخ  لخاد  زا  لاّمج  میهاربا 

.مراد یمهم  راک  میهاربا ]! - ]

: هک درک  ور  میهاربا  هب  دش  لخاد  یتقو  دهد ، شدورو  هزاجا ي  هک  داد  شمسق  و 

.یل َرِفغَت  وَأ  ینَلَبقَی  نَأ  یبَأ  مالّسلا  هیلع  یلوَملا  َّنِإ  ُمیهاربِإ  ای 

.ییاشخبب ارم  هک  نیا  رگم  هدز  زابرس  نم  لوبق  زا  مالّسلا  هیلع  ام ] ي   ] الوم میهاربا ! يا 

: تفگ میهاربا 

.دیاشخبب ار  وت  ادخ 

نبا رارـصا  اب  اّما  درک ، عانتما  وا  ادـتبا  راذـگب ! نم  هنوگ ي  رب  ار  تیاـپ  هک  داد  دـنگوس  ار  میهاربا  نیطقی ، نب  ّیلع  هک  دوب  اـج  نیا 
: تفگ یم  نیطقی  نبا  دوب ، وا  هنوگ ي  رب  شیاپ  هک  یلاح  رد  درک و  نینچ  نیطقی 

.دَهشا َمهّللا 

! شاب دهاش  ایادخ 

.دـنداد شهار  دـندرک و  شلوبق  ناشیا  دیـسر  ترـضح  هناخ ي  هب  ات  بش  نامه  .تشگ  زاب  بسا  نامه  رب  راوس  دـیبلط و  ّتیلالح 
(1)

.دروآرد ادص  هب  ام  شوگ  رد  ار  رطخ  گنز  دیاب  نیطقی ، نب  ّیلع  ندشن  هتفریذپ 

ره هک  ارچ  دهد ؛ یم  رادشه  ام  هب  نیا  دوش و  یمن  هتفریذپ  نیطقی ، نب  ّیلع  دننامب  یتّیصخش  ینید ، ردارب  ّقح  رد  یهاتوک  رطاخ  هب 
يورخا يویند و  روما  زا  ییایاطع  هداد و  ام  هب  ییاهتمعن  ادـخ  رگا  .تسا  رتالاب  ناشیا  عّقوت  دـشاب ، رتشیب  نامّقح  رد  ماـما  فطل  هچ 

.تدر نارگن  دیاب  تسا  نام  هدرگ  رب  رت  نارگ  یتّیلوؤسم  رت و  میظع  یّقح  اه  نآ  بسانت  هب  هدوشخب  ام  هب 
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.تسا نامریگ  نابیرگ  يرت  ینالوط  ياه  تلفغ  رت و  ناوارف  ِناهانگ  ًاعطق  هک  اریز  میـسارهب ، نامندشن  هتفریذپ  زا  میـشاب و  نامندش 
ترایز هب  نتفر  زا  هک  دراد  زاب  اجنآ  ات  ار  اـم  سرت  نیا  دـیابن  تسا و  گرزب  یهاـنگ  شیاـیلوا ، ادـخ و  تمحر  زا  سأـی  ًاـنیقی  هّتبلا 

دوـب و هدوـمن  هک  ییهاـتوک  زا  زگره  تفر ، یمن  شناـمز  ماـما  هناـخ ي  رد  رب  جـح  زا  سپ  نـیطقی  نـب  ّیلع  رگا  .میوـش  فرـصنم 
فارحنا و زا  ار  ام  ددرگ و  نامهّبنت  هلیـسو ي  زین  ام  ترایز  اسب  هچ  .دـش  یمن  ربخاب  دوب  هدرک  شنمؤم  ردارب  ّقح  رد  هک  يریـصقت 

ماّیا رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تالاح  رد  .دناشنب  نامیناشیپ  رب  مرـش  قرع  دروآ و  نامدای  هب  ار  نامیـصاعم  دـهد ؛ تاجن  تکاله 
: دیوگ یم  نینچ  يوار  هیبلت ، ماگنه  رد  جح و 

هیبلت ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تلاح 

دش و یم  هدیرب  ترضح  نآ  يولگ  رد  ادص  دنتفگ ، یم  هیبلت  ناگمه  دنداتـسیا و  یم  مارحا  نتـسب  يارب  نایناوراک  هک  یماگنه  ... 
بجاو نتفگ  کّیبل  ( ؟ دـینآ نتفگ  زا  ریزگان  اریز  دـییوگب  کّیبل  : » هک متفگ  ناشیا  هب  یتقو  .دـتفا  نیمز  رب  شبکرم  زا  دوب  کیدزن 

: دندومرف یم  تسا »)

.َکیَدعَس َکیََّبل َو ال  یل ال  َّلَجَوَّزَع  َلوُقَی  نَأ  یشخَأ  و  کیََّبل » َّمُهّللا  کیََّبل   » َلوقَأ نَأ  ُرَسجَأ  َفیَک 

(1) َکیدعَس .» کیّبل و ال  ال   » دیامرفب دنوادخ  مسرت  یم  هک  نآ  لاح  کیّبل » ّمهّللا  کیّبل   » میوگب هک  مراد  ار  نآ  تراسج  هنوگچ 

رد زا  دهدن و  ار  ناشخـساپ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنـساره  یم  نیا  زا  دـنرادن ، هارمه  هب  هانگ  زا  يا  هبئاش  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
قرغ هک  ام  ارچ  سپ  دهدن ، شخـساپ  دنوادخ  دنکن  هک  تسا  تساره  لوه و  رد  دراد  هک  یتمظع  نآ  اب  ماما  .دنک  ناشدر  شیوخ 

خـساپ ماـما  هک  میهد  یمن  لاـمتحا  میـشیدنا و  یمن  فوـخ  نیا  هـب  ارچ  میرمـش ؟ یمن  زیاـج  ار  یباـهتلا  نـینچ  میتـلفغ  تیـصعم و 
.7 ماگنه رد  دیابن  دشاب ؟ انتعا  یب  ام  هب  دهدن و  ار  ناممالس 
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نیا زا  سرت  دیاب  دـماجنیب ، ام  يزاسدوخ  هب  فوخ  نیا  دـیاب  .دـشاب  تحار  نالایخ  عمج و  نامرطاخ  دورو ، يارب  ندـیبلط  تصخر 
یـشوپ و مشچ  ناشیا  زا  مینک و  فارتعا  دوخ  ناـهانگ  هب  ناـش  هناـخ  هناتـسآ ي  رد  دوش  ثعاـب  دـننک ، ناـمرود  دوخ  زا  اداـبم  هک 
هک تسا  نیا  هب  شلوبق  میورب ، تراـیز  هب  راـب  اـههد  رگا  .دـنهد  هار  ار  اـم  لـثم  یهایـس  ور  هک  مینک  ساـمتلا  میهاوخب و  تعاـفش 
هب ینانیمطا  هچ  رگید  میا ، هدوب  هک  میناـمه  تشگزاـب  زا  سپ  میور و  یم  تراـیز  هب  رگا  تمیهاوخ »! یمن  هک  درگ  زاـب  : » دـنیوگن

؟ میراد مالّسلا  هیلع  ماما  هاگرد  رد  ندش  هتفریذپ 

.تشاد بذاک  ءاجر  دیابن 

بیط سفن و  تراهط  رگا  میدرگن ، بئات  میوشن و  لّوحتم  رگا  مینکن ، كرت  ار  ناـمیقالخا  لـیاذر  زا  يا  هّرذ  تراـیز ، زا  سپ  رگا 
نیا تقو  کی  هک  دوب  رایـشه  دـیاب  دوب ؟ دـهاوخن  مّهوت  کی  ًافرـص  ماما  هاگرد  رد  نامندـش  هتفریذـپ  هب  نانیمطا  اـیآ  میباـین ، قلُخ 

: هک دنکن  قدص  نام  هرابرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  فیصوت 

.ِِهلَمَع (1) یف  ُهُؤاجَر  َفِرُع  اجَر  نَم  ُّلُکَف  ِِهلَمَع  یف  ُهُؤاجَر  ُنَیَّبَتَی  ُُهلاب ال  ام  ِمیظَعلا ! َبَذَک َو  َهللا  وُجرَی  ُهَّنَأ  ِهِمعَِزب  یعَّدَی 

رد شدیما  هک  دوش  یم  هچ  ار  وا  دـیوگ ، یم  غورد  هک  میظع  يادـخ  هب  .تسا  راودـیما  دـنوادخ  هب  هک  دـنک  یم  اعّدا  دوخ  معز  هب 
.دوش یم  هتخانش  شلمع  زا  شیاجر  دشاب ، اجر  لها  هک  ره  سپ  دوش ؟ یمن  رهاظ  شلمع 

اهیدـیلپ و ناهانگ و  دومن و  شوخ  لد  ترایز  هار  رد  دوخ  جـنر  تمحز و  یّتح  تیب و  لـها  هب  دوخ  تّدوم  ّتبحم و  هب  ناوت  یمن 
، دـیما نیا  دـیاب  میراد  دوخ  شریذـپ  هب  دـیما  ءاـجر و  رگا  .دوب  تواـفت  یب  هدـنیآ  هب  تبـسن  درک و  شومارف  ار  هتـشذگ  ياـهیتشلپ 

هک 0. تسا  تقو  نآ  دوب  ماما  لیم  قباطم  هک  میدومن  راتفر  يروط  ًالمع  رگا  .دهد  ناشن  نامکولس  رد  ار  شدوخ 
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هک وا  تیـصعم  میا و  هداد  ماجنا  وا  تعاط  زا  هک  هچ  نآ  اب  ار  عّقوت  نیا  دـیاب  میراد  لوبق  عّقوت  ماما  زا  رگا  .تسین  هیاپ  یب  ام  ياجر 
ییاجر ام  ياجر  مینز و  غورد  یعّدم  ناشدوخ ، هدومرف ي  هب  هک  مینادب  دـیاب  ّالا  مینک و  گنهامه  میظنت و  میا ، هدربن  تسد  نآ  هب 

.تسا بذاک 

.تسین توعد  هناشن  موصعم  میرح  رد  یکیزیف  روضح 

.میشاب نارگن  برطضم و  شیوخ ، ندش  هدنار  زا  دیاب 

هتفریذپ ًاعطق  تسا و  هدیبلط  ار  نانآ  رطاخ  تیاضر  اب  ماما  ًانیقی  هدـش  ناشبیـصن  موصعم  ماما  ترایز  رگا  هک  دنـشیدنا  یم  يا  هّدـع 
یگدولآ دننک  یم  یعـس  هیجوت  نیا  اب  دارفا  هنوگ  نیا  .دنوش  یمن  در  دنا  هدمآ  توعد  اب  نوچ  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  دـنوش و  یم 

هک دـنوشن -  ترایز  هب  ام  نتفر  عنام  ًاـنیوکت  هک  تسا  نکمم  يرآ  .دـنوشن  روآداـی  ار  دوخ  ياـهینامرفان  دـنناشوپب و  ار  دوخ  ياـه 
ماما رازم  هب  نامیاپ  رگا  .تسین  نامندوب  قیال  ندـش و  هتفریذـپ  يانعم  هب  زگره  دـندرکن ، ناـمعنم  رگا  اـّما  دـنوش -  یم  مه  یهاـگ 

ترایز هار  رد  تالکـشم  عناوم و  دـش و  مهارف  رفـس  لیاسو  رگا  مینادـب ، دوخ  زا  ناشیا  ياضر  هناـشن ي  ار  نآ  میناوت  یمن  دیـسر ،
.دننک یمن  نامدرط  میـشاب ، فیثک  راکـشزغل و  مه  ردق  ره  میتسه و  لوبقم  ینامهیم  هک  تسین  انعم  نادـب  زگره  نیا  دـیدرگ ، وحم 
یهاگ هک  دوب  نیا  هن  رگم  دـننک ؛ نامیئاریذـپ  يدـنماضر  اب  هک  نیا  اب  هاگترایز  هب  ندـمآ  زا  ینیوکت  ندـشن  عناـم  ناـیم  تسا  قرف 

یم تارـضح  نآ  ياه  هناخ  دراو  ناشیا  تیاضر  نودـب  زین  دنتـشاد  توادـع  هّمئا  اب  هک  اه  نآ  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد 
رد ناشروضح  زا  عنام  عفر  فرـص  هب  هک  دـننک  اعّدا  دنتـسناوت  یم  زین  اه  نآ  ایآ  دـندناجنر ؟ یم  ار  ناشیا  دوخ  روضح  اب  دـندش و 

ادـخ فطل  هب  میتسه و  اّربم  تیب ، لها  اب  ینمـشد  هبترم ي  زا  ام  هک  تسا  تسرد  دـنا ؟ هدوب  دورو  هب  نوذأم  لوبقم و  ماما ، رـضحم 
نآ نودب  دوخ و  لمع  اب  تاقوا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یندشان  راکنا  خـلت ، تقیقح  نیا  اّما  میـشاب ، یم  ناشیا  تّدوم  ّتبحم و  لها 

روضح میناوت  یمن  لاح  نیا  اب  .میا  هتخاس  رطاخ  هدـیجنر  دوخ  زا  ار  نانآ  میا و  هدرک  زیتس  هسّدـقم ، تاوذ  نآ  اـب  میـشاب  هاـگآ  هک 
نحص رد  ار  دوخ  یکیزیف 
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هدید ي هب  دنکن  هک  میـشاب  برطـضم  دیاب  لاح  ره  رد  سپ  .مینک  یّقلت  ناشیا  يوس  زا  دوخ  ندش  هتفریذـپ  ناونع  هب  ماما  يارـس  و 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضحرب  تبانج  تلاح  اب  هک  ریـصبوبا  تیاور  زا  يرگید  لقن  رد  .دننکن  تاقالم  ام  اب  اریذـپ  یخـساپ  اضر و 

: هک تسا  هدمآ  دوب ، هدش  دراو 

.دش ترضح  نآ  رب  دراو  دوب و  بنج  هک  یلاح  رد  ریصبوبا  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنت  دروخرب  زا  رگید  یتیاور 

!؟ ٌُبنُج َتنَأ  ِءایبنَألا َو  َتُوُیب  ُلُخدَت  اذَکه  َلاق : ِهیَلَع َو  َرَظَّنلا  َّدَحَأ  ِهیَلَع َو  انلَخَدَف 

: تشاد هضرع  ریصبوبا 

.ُدوُعَا (1) َهللاِرُفغَتسأ َو ال  َلاقَف : َِکبَضَغ  ِهللا َو  ِبَضَغ  نِم  ِهللاِاب  ُذوعَأ 

! میآ یمن  هنوگ  نیا  رگید  راب  منک و  یم  ترفغم  بلط  ادخ  زا  امش ! بضغ  دنوادخ و  بضغ  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب 

.دیایب شوخ  ام  قاذم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  مرک  کبس  درادن  یموزل 

ایآ لاح  نیا  رد  .ددرگ  یم  دودرم  بوضغم و  شیاطخ  رطاخ  هب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ّصاـخ  ناتـسود  زا  هک  يریـصبوبا 
دنراد هک  یمرک  هوحن ي  هک  تسین  مزال  سکع ، هب  ًاقافّتا  دندش ؟ یمن  شیاطخ  روآدای  دنداد و  یمن  رّکذـت  وا  هب  هک  دوب  نیا  مرک 

هب ار  ام  دولآ  مشخ  يرادشه  اب  هک  دشاب  نیا  هب  دـناوت  یم  ماما  مرک  لّضفت و  .میدنـسپب  ار  ناشدروخرب  دـیایب و  شوخ  ام  قاذـم  هب 
نیا دـنیامن و  مهارف  ار  نامییریخ  هب  تبقاع  يدنمتداعـس و  رتسب  هانگ و  كرت  هنیمز ي  هنوگ  نیا  دـننک و  رّکذـتم  نامیاطخ  هاـنگ و 

.دراد نیریش  ینطاب  هجیتن و  اّما  خلت  يرهاظ  هک  تسا  یفطل  دوخ 

 «. ار وا  دنریگ ، هدهع  هب  ار  شنابزیم  دنریذپب و  ار  یسک  رگا  هّتبلا 
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اب هک  هنوگ  نآ  دـنوش و  اریذـپ  دوخ  ّصاخ  نانامهیم  نوچ  مه  ار  ام  ًانیقی  هک  تسین  مولعم  اّما  دـننک ، یم  ماـعنا  مارکا و  هداـعلا  قوف 
هتفریذـپ هک  یناسک  دروم  رد  ار  هّمئا  يزاون  نامهم  ّتیفیک  هوحن و  هک  نآ  يارب  .دـننک  نامه  زین  ام  اب  دـننک  یم  نالوبقم  ناـبوخ و 

: مینارذگ یم  رظن  زا  ار  لیذ  تیاور  مینک ، مهف  رتهب  دنوش  یم 

! دنریذپ یم  وکین  هچ  دنریذپب  رگا 

گنهآ یتقو  .دـندرک  ناشیئاریذـپ  يزاون  نامهم  اب  ترـضح  نآ  دـندش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رب  هنیهج  رهـش ]  ] زا یموق 
نآ زا  : » ] دندومرف دوخ  نامالغ  هب  سپس  دندومرف ، اطع  نانآ  هب  هیده  هلـص و  رفـس و  هشوت ي  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنتـشاد ، تشگزاب 

دندمآ و ترضح ] تمدخ  هب   ] عادو يارب  دنتفای  تغارف  ناشیاهراب  نتسب  زا  یتقو  دینکن »! ناشیرای  نتفر ، يارب  دیریگب و  هلصاف  اه ]
: دنتشاد هضرع 

»؟ دننکن نامیرای  هک  يدرک  رما  تنامالغ  هب  سپس  يدیشخب ، ام  هب  ناوارف  يدرک و  ییوکین  ییاریذپ  ام  زا  هللا ! لوسر  نبای  »

: دندومرف ترضح 

.انِدنِع نِم  ِهَلحِّرلا  یلَع  انَفایضَأ  ُنیُعن  ٍتَیب ال  ُلهَأ  ّانِإ 

(1) میهد ! مین  يرای  دوخ  شیپ  زا  نتفر  يارب  ار  نانامهم  هک  میتسه  یتیب  لها  ام 

.تشاد وکن  نامگ  دیاب 

ماجنا وا  يارب  ار  تفایـض  نیرتابیز  نیرتهب و  دنریذپب ، دوخ  نامهم  و  فیـض »  » ناونع هب  ار  وا  دـنهدب و  یـسک  هب  ار  راختفا  نیا  رگا 
دنراذگن و ارجا  هب  ام  صخش  دروم  رد  ار  لاور  نیا  دنکن  هک  تسا  نیا  زا  ینارگن  .دننک  یم  شباریـس  دوخ  تامارک  زا  دنهد و  یم 

هّتبلا .دـنهدن  رارق  رفاو  لیزج و  ياطع  وکین و  تفایـض  نیمه  قادـصم  ار  ام  دـننک و  لمع  میدنـسپ  یم  هچ  نآ  فالخ  اـم  دروم  رد 
.9 ماما .دننک  یم  لمع  شنامگ  ساسا  رب  سک  ره  اب  هک  دنا  هداد  هدعو  ام  هب  نوچ  تشاد ، نظ  نسح  شّیلو  ادخ و  هب  دیاب 
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: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر 

.ٌّرَشَف (1) ٌّرَش  نِإ  ٌریَخَف َو  ٌریَخ  نِإ  یب  ِنِمؤُملا  َيِدبَع  ِّنَظ  ِنسُح  َدنِع  انَأ  ُلوُقَی  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِإَف  َنَّظلا  ِهللاِاب  نِسحَأ 

دـشاب وکین  وا  نامگ  رگا  متـسه ؛ دوخ  هب  ما  هدنب  ّنظ  نسح  دزن  نم  دیامرف : یم  لجوزع  يادخ  هک  شاب  هتـشاد  وکین  نامگ  ادخ  هب 
[ .منک یم  لمع  وا  اب   ] يدب اب  دشاب  دب  رگا  و  منک ] یم  دروخرب  وا  اب   ] ییوکین هب  زین ] نم  ]

.تسوا فوخ  هزادنا ي  هب  نمؤم  ءاجر 

هتـشاد وکین  نامگ  تیب  لها  ادـخ و  هب  دـیاب  هک  ردـق  نامه  تسا و  میب  اب  هدروخ  هرگ  يدـیما  نمؤم  دـیما  هک  درک  هّجوت  دـیاب  اـّما 
زا وا  فوخ  هزادـنا ي  دـنوادخ ، هب  ار  ناـسنا  ّنظ  نسح  نازیم  ًاـساسا  هک  ارچ  میـسارهب  دوخ  ّدر  درط و  زا  دـیاب  ردـق  ناـمه  میـشاب ،

! دنک یم  نییعت  شراگدرورپ 

.ِهبَّر (2) نِم  ِهفوَخ  ِردَق  یلَع  هِّبَِرب  هِّنَظ  ُنسُح  ُنوکَی  امَّنِإ  َدبَعلا  َّنِإَف 

.تسا شراگدرورپ  زا  وا  فوخ  هزادنا ي  هب  شراگدرورپ  هب  هدنب  ّنظ  نسح 

ار نامیاعد  هبوت و  تسد  دیاب  دننارب  ار  ام  ادابم  هک  نیا  زا  فوخ  دنشاب و  رگیدکی  هارمه  هشیمه  دیاب  حیحـص  تفرعم  الاب و  ّتبحم 
ار ناسنا  اهنت  ِدیما  .دـیامن  نامترایز  یهار  دـیاب  دـنهدب ، هار  دوخ  ینامهم  هب  ار  ام  هک  نیا  هب  دـیما  دـنک و  دـنلب  هناسمتلم  هنازجاع و 
ار ّتبحم  دماجنا و  یم  سأی  هب  زین  اهنت  ِفوخ  .دناشک  یم  روزم  الوم و  هب  تراسج  يّرجت و  هب  ار  وا  اج  یب  عّقوت  دـنک و  یم  عّقوتم 

جراخ لداعت  ّدح  زا  دـنک و  یم  تکرح  ناشنایم  ًامئاد  ناسنا  دنـشاب  مه  هارمه  هزادـنا  کی  هب  ود  نیا  رگا  یلو  دـنک  یم  گنر  مک 
دودرم سرت  زا  هن  دناد و  یم  هدـش  هتفریذـپ  نامهیم  ار  دوخ  هن  دـنک ؛ یم  تشپ  ترایز  هب  هن  ددرگ و  یم  هّرغ  دوخ  هب  هن  .دوش  یمن 

.7 ناتسآ زا  ندش 
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هب ار  دوخ  دـنک  یم  وپاـکت  یعـس و  راودـیما و  دوـخ  لوـبق  هب  تسا و  فئاـخ  دوـخ  ّدر  زا  مئاد  هکلب  دـتفا ؛ یم  سأـی  هب  تیب ، لـها 
نذا حور  لئاسم  نیا  .دـنک  رتمک  ار  شّدر  لامتحا  دربب و  الاب  رتشیب  هچ  ره  ار  شندـش  هتفریذـپ  لامتحا  هک  دـیامن  کیدزن  یطیارش 
بدا تیاعر  نیاربانب  .دننک  یم  رتنایامن  ار  ترایز  یگدنزاس  دنـشخب و  یم  اقترا  رهاظ  ّدـح  زا  ار  نآ  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  لوخد 

درف هب  ًاعقاو  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  رگید  مزال  طرش  تسا و  ماما  تمدخ  هب  دورو  مزال  طرـش  کی  اهنت  لوخد  نذا  يرهاظ 
.دنهد دورو  هزاجا ي  رئاز 

هزاجا : » دومرف یم  سپـس  تساوخ  یم  هزاجا  داتـسیا و  یم  یتّدـم  مرح ، هناتـسآ ي  رد  رب  هاگ  سّدـقم  جاـح  موحرم  هک  تسا  لـقن 
زا سپ  دـندش و  یم  فّرـشم  مرح  هب  دـندناوخ ، یم  لوخد  نذا  ناشیا  رفـسمه  ناتـسود  زین  یهاـگ  .تشگ (1)  یم  زاـب  و  دـندادن »

نذا بلط  لوغشم  هرگ  ّللذت و  عوضخ و  عّرـضت و  اب  زونه  ناشیا  دندید  یم  دنتـشگ ، یم  زاب  تفای و  یم  نایاپ  ناشترایز  هک  یتّدم 
.تسا (2) دورو  يارب 

رد رب  اهتعاس  هک  میرادن  تفرعم  ردق  نیا  میوش و  هّجوتم  ار  تیب  لها  ندادـن  ای  نداد  هزاجا  هک  میتسین  هجرد  هبتر و  نیا  رد  ام  ًانیقی 
ار تیب  لها  رضحم  هب  دورو  تقو  کی  هک  دنک  یم  يّدج  يروآدای  ام  هب  هناصلخم  ياهراتفر  نیا  اّما  .میبلط  نذا  يراز ، اب  مینامب و 
هب رهاظ  لد و  رد  ار  دوخ  ینامیـشپ  مینکفا و  ورف  ار  دوخ  رـس  میوشن و  لئاق  يا  هبترم  دوخ  يارب  میرامـشن و  يداع  رما  ای  دوخ  ّقح 

.ت .میشاب  ناشیا  ییاشگ  هرگ  ییاریذپ و  هب  راودیما  میناوتب  ات  میهد  هئارا  دوخ  يالوم 
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یسوب ناتسآ  : موس بدا 

داتشه دراد ) ینیـسح  رئاح  دصق  هک  يرئاز  بدا  « ) رئاحلا مّمی  نمل  رئاّزلا  بدأ   » ناونع اب  یباتکرد  هللا  همحر  ینیما  همّالع ي  موحرم 
زا ملهچ  بدا  رد  .دنا  هدرمش  رب  رئاز  ناوناب  ّصاخ  زین  ار  بدا  هد  دنا و  هدرک  حرط  نآ  تادنتـسم  اب  هارمه  ار  ترایز  بادآ  زا  بدا 

: دننک یم  شرافس  نینچ  باتک  نیا 

.ِدِهاشَملا (1) ِهَّماِعل  ٌبَدَأ  َوُه  َهَبَتَعلا َو  ِلِّبَق  َو 

.تسا هّمئا ] هفّرشم ي   ] دهاشم همه ي  هب ] طوبرم  درادن و  ینیسح  مرح  هب  صاصتخا   ] بدا نیا  سوبب و  ار  هسّدقم ] ي   ] هناتسآ و 

یسوب هبتع  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هیصوت ي 

.تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  اه  نآ  زا  یکی  دننک ؛ یم  دانتـسا  هراب  نیا  رد  يدهاوش  هب  هّمئا  روثأم  تارایز  نایم  زا  سپس 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  ترایز -  نیا  يوار  لاّمج -  ناوفص 

.ینُمیلا (2) َکَلجِر  مِّدَق  َهَبَتَعلا َو  ِلِّبَق  َُّمث  ... 

.نک مّدقم  دورو ] رد   ] ار تتسار  ياپ  سوبب و  ار  هبتع  سپس 

ریدغلا بحاص  .دنا  هدرک  رکذ  ناشیاهباتک  رد  لّوا  دیهش  سوواط و  نب  دّیس  دیفم ، خیش  نوچ  هّیماما  ناگرزب  ار  فیرش  ترایز  نیا 
هک اجنآ  دنک ؛ یم  هراشا  هدومرف  لقن  یسلجم  همّالع ي  موحرم  هک  تارایز  یخرب  هب  یسوب ) هناتسآ   ) بدا نیا  ندوب  دراو  تابثا  رد 

: میراد یم  هضرع  نینچ  نیرهاط  هّمئا ي  هب  باطخ  نینمؤملا ) هّمئا  هعماج ي  ترایز  رد  )

.5(3)  . ...مُِکباُرت ِجیرَأ  یلَع  ِّدَخلا  ِریفعَت  مُِکباوبَِأل َو  مُِکنذِإب  ِجولُولا  مُِکباتعَأ َو  ِلیبقَت  یلِإ  ُهاقوَشاو  َو 

214 ص :
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تروص نات و  هزاجا  هب  امـش  ياه ] هناخ   ] ياهرد زا  ندـش  لخاد  امـش و  دـهاشم ]  ] ياه هناتـسآ  ندیـسوب  رب  مراد  یقوش  هچ  هک  هو 
 . ...امش يوبشوخ  تبرت  رب  نداهن 

نینمؤملا هّمئا  هعماج ي  ترایز  رد  یسوب  ناتسآ 

.تسین هدجس  یسوب ، ناتسآ 

؛ دریذـپ یم  تروـص  راـگدرورپ  رما  هب  تدارا  ضرع  هوـحن  نیا  هکلب  تسین ، ماـما  تداـبع  قادـصم  یـسوب ، هبتع  هک  تسا  حـضاو 
نیا رطاخ  هب  ای  دسوبب  ار  ماما  مرح  هناتسآ ي  ندروآ ، دورف  رـس  ندز و  وناز  اب  رئاز  رگا  اّما  .دوش  یم  بوسحم  ادخ  تدابع  نیاربانب 

هب ار  وکین  رایـسب  یلمع  دیاسب  هسّدقم  هبتع ي  رب  رـس  ادخ ، يارب  رکـش  هدجـس ي  ّتین  هب  هدـش  شبیـصن  ترایز  يامظع  تمعن  هک 
.تسا هدروآ  ياج 

یسوب ناتسآ  هرابرد ي  ینیما  همّالع ي  موحرم  نایب 

نید ماظع  ياملع  هویـش ي  هب  دـهد  ناشن  ناگرزب  هریـس ي  رد  ار  لمع  نیا  تلاصا  تّحـص و  هک  نآ  يارب  سپـس  ینیما  همّـالع ي 
: دیامرف یم  دنک و  یم  داهشتسا 

موحرم  ) ام دیهش  خیش  هدرمشرب و  ترایز  بادآ  زا  ار  نآ  تسا و  هدومن  حیرصت  بدا  نیا  هب  حابـصم  باتک  رد  یمعفک  موحرم  ... 
تراـیز بادآ  ءزج  ار  نآ  زین  يرون  ثّدـحم  همّـالع  .تسا  هّیماـما  هریـس ي  لـمع ]  ] نیا هک  هدوـمرف  سورد  باـتک  رد  لّوا ) دـیهش 
يراصنا خیش  موحرم  هفئاّطلا -  خیش  زا  هک  هدش  تیاور  .تسا  هتشاگن  هنیمز  نیا  رد  ًارصحنم  ار  يا  هلاسر  یناقمام  همّالع  هتـسناد و 

، مسوب یم  ار  مالّسلا  هیلع  سابعلا  لضفلابا  ترـضح  مرح  هناتـسآ ي  نم  : » دندومرف ناشیا  دنتـساوخ  رظن  هبتع  ندیـسوب  هرابرد ي  - 
هبترم رد   ] هکلب دراد ] دوخ  ياج  نیا  هک   ] تسوا دهـشم  رطاخ  هب  هن  نم ] لمع  نیا  ، ] مالّـسلا مهیلع  هّمئا  دهاشم  باتعا  هب  دـسر  هچ 

يزاریش یقت  دّمحم  ازریم  هللا  هیآ  موحرم  هعیش -  میعز  و  .دشاب » یم  ناشیا  راّوز  هاگمدق  اجنآ ]  ] هک تسا  نآ  رطاخ  هب  رت ] نییاپ  ي 
یّکـش دـش و  هدـهاشم  دیـسوب  یم  ار  هیلع  هللا  ناوضر  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  مرح  ناتـسآ  هک  یماـگنه  رد  زین  کـچوک - ) يازریم  )

.تسا (1)9. هتفرگ  رارق  نیا  رب  هعیش  هریس ي  تسین 
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نیا اب  تسا (1) و  هدوب  فیرش  بدا  نیا  هب  لمع  نایعیش  تداع  ًامّلسم  هک  تسا  نیا  ینیما  همّالع ي  موحرم  يریگ  هجیتن  تیاهن  رد 
.هدیدنسپ حودمم و  تسا  یلمع  دیدرت  یب  دهاوش  لیصافت و 

یسوب ناتسآ  زا  سپ  یسوب  كاخ 

: دنک یم  هیصوت  راّوز  هب  هنوگ  نیا  ینیما  همّالع ي  موحرم  زین  متفه  لهچ و  بدا  رد 

هک ینانآ  وت  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  راذگ ] بل  رب  ار  شلباقم  كاخ  و   ] نز هسوب  ار  شیور  شیپ  نیمز  يدمآ ] هک  ماما  روضح  هب  ]
.تسا (2) رهاظ  ثیداحا ، زا  هک  یساسارب  دندرک ؛ یم  نینچ  دندش  یم  دراو  ناشتایح  نامز  رد  مالّسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ناشیا رب 

فاوط : مراهچ بدا 

صاصتخا لمع  نیا  .تسا  نیموصعم  هسّدقم ي  ياه  هضور  رد  حودـمم  یبدا  تدابع و  هسفن -  یف  دوخ -  ماما ، ربق  رود  هب  فاوط 
دروم رد  كرش  ههبش ي  هجو  چیه  هب  تسا و  هدش  هیصوت  نانمؤم  هب  زین  هّمئا  فیرـش  رازم  درگ  فاوط  هکلب  درادن  هبعک  هناخ ي  هب 

هک مالّسلا -  مهیلع  نیموصعم  لمع  ریرقت و  لوق و  زا  نآ  ندوب  هدوتـس  زیاج و  هرابرد ي  یمکحم  دهاوش  هوالع ، هب  .دور  یمن  نآ 
.دراد دوجو  تسا -  تّجح  ناشیا  ناوریپ  رب  کی  ره 

فاوط زا  موصعم  ریرقت 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  هّیسمحألا  دیعس  ّما  مان  هب  ییوناب  زا  لوقنم  یتیاور  رد 

ار هنیدم  رد  دوخ  روضح   ] دیاب : » متفگ دوخ ] اب   ] منک فاوط  دحا ] ي   ] ادهـش روبق  رود  هب  ات  مدرک  هیارک  یغالا  مدش و  هنیدـم  دراو 
یسک يوسب  تشگزاب  رد  مدرک و ] نینچ  « ] .موش دراو  ناشیا  رب  منک و  زاغآ  مالّسلا ] هیلع  قداص  ماما   ] ادخ لوسر  دنزرف  رادید ] اب 

هیارک 1. وا  زا  ار  بکرم  هک 

216 ص :

(. ص 19 بدا 40 ، رئاّزلا ، بدا  « ) کلذ یلع  همئاق  هعیشلا  هریس  ّنأ  ّکش  ال  : » تسا نینچ  ینیما  همّالع ي  موحرم  ترابع  - 1
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.دز ادص  ارم  سپ  مدرک ، ریخأت  كدنا  یتّدم  مدوب ، هدرک 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم ایآ  : » دندومرف .منک » فاوط  ادهش  روبق  رود  هب  ات  ما  هدرک  هیارک  یبکرم  موش  تیادف  : » متشاد هضرع  تسا »؟ هدش  هچ  دیعس  ّما  »
[ بّجعت اـب   ] مالّـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  : » دـندومرف .يرآ » : » مدرک ضرع  تسیک »؟ نادیهـش  ياـقآ  هک  مهدـب  ربـخ  ار  وت  یهاوخ 

رییغت نیاربانب  دش و  یم  قالطا  مالّسلا  هیلع  هزمح  ترضح  هب  هللادبعابا  شیپ  بقل  نیا  نوچ  ( »!؟ تسا ءادهّـشلادّیس  وا  انامه  : » متفگ
: دندومرف تسا »؟ باوث ] زا  يا  هرهب   ] هچ وا  رئاز  يارب  : » متفگ .يرآ » : » دندومرف ترضح  .تشاد ) یگزات  یخرب  يارب  نآ 

.اذَکه (1) اذَکه َو  ِریَخلا  َنِم  ٌهَرمُع َو  ٌهَّجَح َو 

.نانچ نینچ و  یبوخ  ریخ و  زا  يا و  هرمع  یّجح و 

دییأت رب  هوالع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دندوبن  ماما  کی  چیه  هک  دنک  فاوط  یماقم  الاو  يادهش  ربق  درگ  هب  تساوخ  یم  دیعس  ّما 
نآ ربق  درگ  رب  فاوط  ّتیولوا  هنوگ  نیا  دـندرک و  انـشآ  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  اب  ار  وا  ناراوگرزب ، نیا  روبق  درگ  رب  فاوط  لـصا 

.ییوکین لمع  نینچ  رب  ماما  ریرقت  زا  دوب  يدهاش  نیا  .دندنایامن  وا  هب  ار  ترضح 

فاوط زاوج  رد  موصعم  ماما  لوق  زا  يدهاوش 

رد .تسا  دوجوم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ربـق  رود  هب  فاوط  ندوـب  هدیدنـسپ  ییوـکین و  رب  يدـهاوش  زین  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  لوـق  زا  اـّما 
: میراد یم  هضرع  نینچ  هّمئا  تارضح  هب  ور  نینمؤملا  هّمئا  هعماج ي  فیرش  ترایز 

ِهَمیظَعلا ِِبئاصَملا  ِهِذـه  یلَع  مُکَحاورَأ  اهیف  َيِّزَُعن  مُکِدِـهاشَم َو  َلوَح  َفوُطَن  نُأ  ّالإ  ُکـِلمَن  ـال  اـّنإ  یفَطـصُملا ! َلآ  اـی  یّمُأ  یبَأـِب َو 
.مُِکئانِِفب (2)7. ِهَّلاحلا 

217 ص :
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امش حاورا  اه  نآ  رد  مینک و  فاوط  امـش  دهاشم  رود  هب  هک  نیا  زج  میرادن  يزیچ  ام  یفطـصم ! تیب  لها  يا  ناتیادف  مردام  ردپ و 
.میهد تیزعت  تسا ، هتفر  امش  رب  هک  یگرزب  ياه  تبیصم  رطاخ  هب  ار 

: تسا نینچ  هللادبعابا  راّوز  هب  ینیما  همّالع ي  موحرم  هیصوت ي 

سوواط و نب  دّیس  دیفم و  خیـش  رازم  ياه  باتک  رد  بلطم  نیا  هک  هنوگنامه  سوبب  ار  نآ  بناج  راهچ  زا  درگب و  حیرـض  رود  هب  »
(1)« .تسا هدمآ  دیهش  رازم  لابقا و  باتک 

یم رکذ  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشیامرف  ینیـسح  سّدـقم  رئاح  لامعا  باب  رد  یلاـمث  هزمحوبا ي  باـنج  زا  لـقن  هب  سپس 
: دنک

 . ...ُترَجأَتسا هب  ُتجَرَخ َو  ِهَیلِإ  ُتدَفَو َو  هَیلِإ  نَم  ای  ُلوقَت : َتنأ  ِِرئاحلا َو  یف  رُد  َُّمث 

ما و هتشگ  جراخ  هناخ ] زا   ] وا يوس  هب  ما و  هدش  دراو  وا  رب  هک  نآ  يا  ییوگ : یم  هک  یلاح  رد  درگب  ینیسح ]  ] رئاح رود  هب  سپس 
 . ...ما هدروآ  هانپ  وا  هب 

یم هدـش  دراو  تایاور  زا  یخرب  لقن  هب  تسا -  ناشیا  زا  يور  هلابند  همزال ي  هتـسیاش و  نآ  هب  یّـسأت  هک  زین -  ماما  لمع  باـب  رد 
.میزادرپ

فلوط زاوج  رد  نیموصعم  لمع  زا  يدهاوش 

: تسا هدش  لقن  هدرک -  یم  هرظانم  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  اب  هک  بهذم  یّنس  یضاق  مثکا -  نب  ییحی  زا  یتیاور  رد 

یم نینچ  هک  مدید  ار  مالّـسلا  امهیلع  اضرلا  یلع  نب  دّمحم  منک ، فاوط  ادخ  لوسر  ربق  رود  هب  ات  مدـش  یّبنلا  دجـسم  لخاد  يزور 
(2)  . ...مدرک هرظانم  ناشیا  اب  متشاد  هک  یلئاسم  هرابرد ي  اجنامه ]  ] دنک و

.9: دنیامرف یم  البرک  نیمزرس  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مارتحا  يادا  هرابرد ي  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

218 ص :

ص 31-29. بدا 65 ، رئاّزلا ، بدا  ترایز 17 ، مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تارایّزلا ، لماک  - 1
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شیپ نایناوراک  زا  شترـضح  دندیـسر ؛ ـالبرک  یلیم  ود  اـی  یلیم  کـی  هب  هک  نیا  اـت  دـنتفر ، یم  مدرم  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
، یبن تسیود  اجنیا  رد  : » دـندومرف دندیـسر و  دـنا ) هداتفا  كاخ  هب  البرک  يادهـش  هک  ییاج   ) ادهـش عراـصم  هب  هک  نیا  اـت  دـنداتفا 

ناشیاهاپ هک  یلاح  رد  دندرک  فاوط  هقطنم ] نآ  رود  هب   ] سپس .دنا » هدیـسر  تداهـش  هب  ربمایپ  هداون ي  تسیود  یـصو و  تسیود 
: دندومرف یم  دوب و  نوریب  باکر  زا 

.مُهَدَعب (1) یتَأ  نَم  مُهُقَحلَی  مُهَلبَق َو ال  َناک  نَم  مُهُِقبسَی  ِءادَهُّشلا ال  ُعِراصَم  ٍباکِر َو  ُخانُم 

تسا و هتسج  تقبس  اه  نآ  رب  نانآ  زا  شیپ  یـسک  هن  هک  تسا  یی ] ] ادهـش نداتفا  كاخ  هب  ياج  نارتُشا و  هاگتماقا  نیمزرـس ] نیا  ]
.دسر یم  اه  نآ  هب  تفارش ] رد   ] ناشیا زا  سپ  یسک  هن 

یم دندرک و  یم  فاوط  ردپ  ربق  رود  هب  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  ناشیا  هک  تسا  هرهاط  هقیّدص ي  ترـضح  هرابرد ي  زین  رگید  یتیاور 
: دندومرف

.اهَِلباو (2) ِضرَألا  دَقَف  َكاندَقَف  ّانِإ 

.دهد یم  فک  زا  ار  شناراب  نیمز  هک  هنوگ ] نآ   ] میا هداد  تسد  زا  ار  وت  ام 

تیاور کی  زا  يا  هناضرغم  تشادرب 

مـسارم هک  تسین  زاجم  ...سک  چـیه  : » هک دوش  یم  غیلبت  نینچ  ّتیباـهو  ّهلاـض ي  هقرف ي  زا  رثأـتم  چوپ و  ياـه  هشیدـنا  یخرب  رد 
زا یلاعت  قح  يارب  لامعا  نیا  صاصتخا  .دراد  لومعم  دنوادخ  زج  یسک  يارب  ار  اه  نیا  ریغ  فاوط و  ...هدجس و  زامن ، زا  ّتیدوبع 

هّمئا روبق  درگ  فاوط  هنیمز ي  رد  نخس  نیا  لیلعت  ماقم  رد  سپـس   (3) تسا » مالسا  تاّیرورض  زا  دوش و  یم  تباث  ّتنـس  باتک و 
.2 دوش یم  عیطقت  هناضرغم ، مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور 

219 ص :

ح 12. باب 88 ، تارایّزلا ، لماک  - 1
ص 131. ج 29 ، راونالاراحب ، - 2

ص 92. یمالسا ، تدحو  يوس  هب  یهار  - 3
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رثا هعیّشلا  لئاسو  قودص و  رثا  عیارّـشلا  للع  باتک  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يورم  ثیدح  : » دریگ یم  رارق  داهـشتسا  دروم  و 
[...« تساعّدا نیا  دهاش   - ] نکم فاوط  يربق  رود  هب  ٍربَِقب -  فُطَت  ال  دومرف : هک  یلماع  ّرح  خیش 

ماما زا  قودـص  خیـش  موحرم  عیارّـشلا ، للع  باتکرد  .مینیب  یم  نینچ  ار  تیاور  نیا  لماک  لقن  هدـش ، رکذ  هک  یعبانم  هب  عوجر  اـب 
: تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص 

.ُهَسفَن (1) ّالِإ  َّنَم  ولَی  الَف  ٌءیَش  َُهباصَأَف  َِکلذ  َلَعَف  نَم  ُهَّنِإَف  ٍعیقَن  ٍءام  یف  ُلبَت  ٍربَِقب َو ال  فُطَت  ٌِمئاق َو ال  َتنَأ  بَرشَت َو  ال 

ربقب فطت  هرابرد ي ال  یسلجم  همّالع ي  موحرم  نایب 

بآ هداتسیا  تهارک  باب  رد  اهقف  دنتسم  يا -  هداتسیا  هک  یلاح  رد  شونن  بآ ] ( - ] مئاق تنا  برـشت و  ال   ) تیاور تسخن  ترابع 
لوب تهارک  هب  هراـشا  نکن -  لوب  دـکار  بآ  رد  عیقن - ) ءاـم  یف  لـبت  ـال   ) موـس هلمج ي  دریگ (2) و  یم  رارق  بـش  رد  ندیـشون 
هیبش یتیاور  لیذ  هک   ) یـسلجم همّالع ي  موحرم  زا  ینایب  هب  ربقب ) فطت  ـال   ) مود هلمج ي  باـب  رد  اـّما  دراد  دـکار  بآ  رد  ندومن 

: دینک هّجوت  هدمآ ) قوف  تیاور 

: دنیامرف یم  ...ربقب » فطت  عیقن و ال  ءام  یف  لبت  مئاق و ال  تنأ  برشت و  ال   » تیاور نایب  رد  ناشیا 

ینعی فاط »  » تسا و طئاغ  يانعم ] هب   ] فوط هدمآ :]  ] سوماق باتک  رد  و  دـنز ...  یم  رـس  ماعط  زا  سپ ]  ] هک تسا  یثدـح  فوط » »
.لعتفا (3) نزو  رب  َفاِّطا »  » دننام دنک  عوفدم  هک  تفر 

دراد و زین  يرگید  يانعم  دوخ  يانعم  زا  ریغ  فاوط  دنا ، هدروآ  دـهاش  ناونع  هب  نییوغل  بتک  زا  یـسلجم  موحرم  هچ  نآ  ساسا  رب 
.1 نآ

220 ص :

ص 283. ج 1 ، عیارّشلا ، للع  - 1
هلأسم ي 951. ج 3 ، یناتسیس ، هلا  هیآ  نیحلاّصلا  جاهنم  - 2

ص 261. ج 63 ، راونالاراحب ، - 3
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رب طّوغت  زا  ار  دارفا  دراد  نانمؤم  روبق  هک  یتمرح  رطاخ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  روکذـم ، تیاور  رد  .تسا  ندرک -  عوفدـم  طّوغت - » »
ّبترتم روبق -  رب  طّوغت  دـکار و  بآ  رد  لوب  ندروخ -  بآ  هداتـسیا  لـمع -  هس  نیا  رب  هک  ار  يا  هدـسفم  دـنا و  هدومرف  یهن  روبق 

: دنا هداهن  صخش  دوخ  هدهع ي  رب  دوش ، یم 

.ُهَسفَن ّالِإ  َّنَم  ولَی  الَف  ٌءیَش  َُهباصَأَف  َِکلذ  َلَعَف  نَم  ُهَّنِإَف 

.دنکن تمالم  ار  شدوخ  زج  دش ، داجیا  شیارب  یلکشم  درک و  نینچ  هک  ره  سپ 

فاوط زا  یهن  ربقب » فطت  ال   » هلمج ي زا  روظنم  هک  ار  لامتحا  نیا  تیاور ، تـالمج  قایـس  زین  ناوارف و  يوغل  دـهاوش  يور  ره  هب 
.دنک (1) یم  فیعضت  رایسب  دشاب  يربق  ره  رود  هب 

: دننک یم  حیرصت  دنناد و  یم  یفتنم  تیاهن ، رد  ار  لامتحا  نیا  زین  یسلجم  همّالع ي  موحرم  هکنانچ 

.میدرک (2) رکذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رهظا  هک  ینک ...  کش  نیتسار  گنرد  زا  سپ  هک  مرادن  نامگ 

هک تسا  مولعم  دنک ، یم  یهن  يربق  ره  رود  هب  ندیدرگ  زا  تیاور  زا  هلمج  نیا  هک  میریذپب  رگا  فیعض  رایسب  رایـسب  ضرف  اب  هّتبلا 
هب فاوط  اب  طابترا  رد  ار  نآ  یهن  دننز و  یم  صیـصخت  ار  تیاور  نیا  دافم  میدروآ -  دهاش  نآ  زا  هک  ماما -  لمع  ریرقت و  لوق و 

ناوریپ هّمئا و  هک  تسا  ییاهتنـس  ءزج  تسا و  تدابع  دوخ  يدوخ  هب  بدا  نیا  لاـح  ره  هب  .دـنزاس  یم  عفترم  نیموصعم  رازم  رود 
.8 .دننک یم  هدرک و  تیاعر  ار  نآ  ناشیا 

221 ص :

هتخادرپ ربقب » فطت  ال   » ترابع حیضوت  هب  زین  ص 173  دلج 80 ، ص 459 و  دلج 66 ، رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع ي  موحرم  - 1
.دنناد یم  ندرک » عوفدم   » ار فاوط »  » يانعم کی  هک  دنا  هدروآ  تغل  بتک  زا  یناوارف  دهاوش  اه  نآ  يود  ره  رد  دنا و 

ص 128. ج 100 ، راونالاراحب ، - 2
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ادص ندرب  ورف  : مجنپ بدا 

مالّسلا و هیلع  نیسح  ماما  راّوز  ینیما  همّالع ي  هک  تسا  يرگید  بدا  موصعم ، میرح  رضحم و  رد  ادص -  ندرب  ورف  توص -  ّضَغ 
: دنیوگ یم  ناشیا  دنناوخ ، یم  ارف  نآ  تیاعر  هب  ار  هّمئا  همه ي 

(1) نیموصعم .]  ] دهاشم همه ي  رد  و  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما  مرح   ) نآ رد  ادص  ندرب  ورف  هب  داب  وت  رب 

.تسا بدا  نیا  لیلد  هک  يا  هیآ 

توص ّصغ  هیآ ي  دروم  رد  ینیما  همّالع ي  موحرم  نایب 

بدا نیا  هـب  ندوـمن  مـکح  يارب  ار  نآ  زا  اـملع  هدافتـسا ي  هوـحن ي  دـننک و  یم  رکذ  ار  تارجح  هروـس ي  فیرـش  تاـیآ  سپس 
: دنیامن یم  حیرشت 

: دنا هدرک  لالدتسا  لاعتم  يادخ  شیامرف  نیا  هب  بدا ] نیا  تیاعر  موزل  نایب  رد   ] املع زا  يا  هّدع 

ُمتنَأ ال مُُکلامعَأ َو  َطَبحَت  نَأ  ٍضعَِبل  مُکِضَعب  ِرهَجَک  ِلوَقلِاب  َُهل  اورَهجَت  ِّیبَّنلا َو ال  ِتوَص  َقوَف  مُکَتاوصَأ  اوُعَفرَت  اونَمآ ال  َنیذَّلا  اهُّیَأ  ای 
.َنورُعشَت

.ٌمیظَع (2) ٌرجَأ  ٌهَرِفغَم َو  مَُهل  يوقَّتِلل  مُهبَُوُلق  ُهللا  َنَحَتما  َنیّذلا  َِکئلوُأ  ِهللا  ِلوسَر  َدنِع  مُهَتاوصَأ  َنوُّضُغَی  َنیذَّلا  َّنِإ 

دییوگ یم  نخـس  دنلب  رگیدکی  اب  هک  نانچمه  دینکم و  رتدنلب  ربمایپ  يادص  زا  ار  دوخ  ياهادص  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ادـخ ربماـیپ  دزن  رد  هک  یناـسک  .دور  یم  نـیب  زا  دـیوش ، هّجوـتم  هـک  نآ  نودـب  ناـتلامعا  هـک  دـییوگم  نخـس  دـنلب  زاوآ  هـب  وا  اـب 

.گرزب یشاداپ  شزرمآ و  تساه  نآ  يارب  زا  .تسا  هدومزآ  اوقت  هب  ار  ناشیاهلد  هک  دنیاهنامه  دنروآ ، یم  نییاپ  ار  ناشیاهادص 

ود ره  رد  و   ] یکی شتاـیح  گرم و  ناـمز  رد  ادـخ ) لوـسر   ) وا تمرح  هک ] نآ  تسخن  : ] دـنا هدوزفا  همّدـقم ] ود  هـیآ   ] نـیا هـب  «و 
.2[ ینتشادساپ

222 ص :

ص 25. بدا 60 ، رئاّزلا ، بدا  - 1
هیآ 3و2. تارجح ، هروس ي  - 2
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تیاعر همّدقم  ود  نیا  اب  و   ] تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  تمرح  دننامه  يده  هّمئا ي  تمرح  هک ] نآ  مود   ] تسا و
(1) دنا »] هدرمش  یمازلا  نیموصعم  همه ي  ياه  مرح  رد  ار  بدا  نیا 

تروص هب  اهنت  هسّدـقم  ياه  هضور  رد  نتفگ  نخـس  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسا -  نآ  يواـح  روکذـم  هیآ ي  هک  رهج - »  » زا یهن 
دنلب ییادص  ماما  رضحم  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دشاب ، یم  زیاج  تسا ) جیار  رصع  رهظ و  ياهزامن  رد  هک  هنوگ  نآ   ) تافخا
هتفر هراـشا  یـسلجم  همّـالع ي  لوق  هب  ینیما  همّـالع ي  موحرم  يوس  زا  هنیمز  نیا  رد  .نآ  ریغ  يارب  هچ  تراـیز و  يارب  هچ  دوـشن ؛

: تسا

توص ّصغ  دروم  رد  یسلجم  همّالع ي  موحرم  نایب 

: دیامرف یم  دش  رکذ  هچ  نآ  هب  لالدتسا  اب  یسلجم  همّالع ي 

مه نآ و  ریغ  هن  تراـیز و  هب  هن  یفرع ) يداـع و  تلاـح  زا   ) ادـص ندربن  ـالاب  زین ]  ] تسا و مزـال  مرکا  یبن  ربق  دزن  ادـص  ندرب  ورف  »
(2) .هّمئا » ریاس  روبق  دزن  تسا  نینچ 

ادص ندرب  الاب  زا  یهن  رد  هعیش  ماظع  ياملع  هریس ي  زا  يدهاوش 

: دنیوگ یم  دنزادرپ و  یم  نیموصعم  هسّدقم ي  ياه  هناتسآ  رد  گرزب  ياملع  راتفر  زا  هنومن  ود  رکذ  هب  سپس  ناشیا 

نتفر الاب  زا  ًادـیدش  هتـسناد و  یمازلا  زین ]  ] يرتالاب حطـس  رد  ار  بدا  نیا  ظفح ] « ] رئاّزلا هّیحت   » رد يرون  ثّدـحم  همّـالع ي  موحرم 
هک یلاح  رد  دندش  دراو  نیّیرکـسع  مرح  هب  فجن ، هط  دّمحم  خیـش  هفئاّطلا ، خیـش  هوالع  هب  دـنا ؛ هدرک  یهن  ناذا  يارب  یّتح  ادـص 

: هک نآرق  زا  يا  هیآ  اب  دندرک  عنم  ار  دارفا  ناشیا  دوب ، دنلب  ناذا  هب  اهادص 

ًاراقِو (3) ِهِلل  َنوُجرَت  مَُکل ال  ام  »

.6(4) دیراد »؟ یمن  هاگن  ار  دنوادخ  تمرح  ارچ 

223 ص :

ص 25و26. بدا 60 ، رئاّزلا ، بدا  - 1
ص 26. بدا 60 ، رئاّزلا ، بدا  - 2

.13/ حون - 3
ص 26. بدا 60 ، رئاّزلا ، بدا  - 4
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رـضحم رد  درادـن  تراـیز  نآرق و  اـعد و  اـب  یطاـبترا  هک  ییاـهراتفگ  هب  ناـبز  ندـیخرچ  يوـیند و  لـئاسم  دروـم  رد  نتفگ  نخس 
یفاک يراک  نینچ  زا  زیهرپ  موزل  مهف  يارب  .دشاب  اوجن  تروص  هب  وگتفگ  نیا  رگا  یّتح  دوش ؛ یم  بوسحم  بدا  هئاسا ي  موصعم ،
تقو نآ  میـشاب ، هتـشاد  هّجوـت  درادـن » تواـفت  يا  هّرذ  شتاـیح  گرم و  تلاـح  رد  ماـما  تمرح   » هک مهم  هـتکن ي  نـیا  هـب  تـسا 

.تسا بدا  ياضتقا  هک  مینک  یم  نآ  زین  وا  رّهطم  ربق  رانکرد  میرادن  ار  يراک  نینچ  تراسج  هدنز  ماما  رضحم  رد  هک  روطنامه 

.تسا ناشیا  تمرح  هب  نامیا  همزال ي  ماما ، روضح  رد  توص ، ّضغ  وغل و  نانخس  كرت 

دوخ يادص  اه  نآ  تئارق  يارب  میرادن  قح  تساعد  ای  نآرق  همان ، ترایز  نتم  مینک  یم  هّوفت  نآ  هب  هچ  نآ  رگا  یّتح  نیا ، زا  رتارف 
یتروص هب  کی  ره  یفلتخم و  دارفا  هک  دوش  یم  هدهاشم  ناذا  ماگنه  رد  هفّرشم  دهاشم  یخرب  رد  زین  .میربب  رتالاب  لومعم  ّدح  زا  ار 
تـسین مولعم  هک  نیا  زا  لفاغ  دننز ؛ یم  مه  هب  ار  ماما  سّدقم  هضور ي  ياضف  شمارآ  دننک و  یم  نتفگ  ناذا  هب  عورـش  ییادص  و 

ای یحاّدـم  یناوخ و  هضور  یّتح  ای  ترایز  ماگنه  رد  .دنـشاب  هداد  ناشیا  کت  کت  هب  ار  يراـک  نینچ  هزاـجا ي  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
هک یتقو  دننامه  دارفا  تلاح  دوش و  ظفح  ماما  روضح  تمرح  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم  رد  تاولـص  نداتـسرف 

، دننک یم  اهر  ار  دوخ  يادص  هّجوت  یب  ماما  روضح  رد  تاولص  ای  یحاّدم  ماگنه  رد  هک  يدارفا  ًالثم  .دشابن  دنتـسین ، میرح  نیا  رد 
هب هّجوت  يور  ره  هب  .دـننادب  ماـما  ربارب  بّدؤم  ار  دوخ  دـنناوت  یمن  ًاـعبط  دـنا و  هدز  مه  رب  هاوخاـن  هاوخ  ار  عوضخ  همزمز و  ياـضف 

نسحتسم دیاش  يداع  تلاح  رد  هک  اهراک  يرایـسب  ماجنا  زا  ار  ام  مییوا ، رـضحم  رد  هک  يراوگرزب  میراد و  رارق  نآ  رد  هک  یماقم 
.دناوخ یم  ارف  نامراتفر  رد  ّتیساسح  اب  هارمه  تبظاوم  هب  ار  ام  دراد و  یم  رذح  رب  دشاب  مه 
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ترایز رب  مّدقم  تقو  لّوا  زامن  : مشش بدا 

لّوا تعامج و  زامن  يرارقرب  ماگنه  رد  نیموصعم -  مرح  رد  ار  زامن  هماقا ي  هعیش (1) - مان  بحاص  ياهقف  زا  لّوا -  دیهش  موحرم 
: تسا نیا  ناشیاوتف  دنا و  هداد  حیجرت  ترایز  رب  تقو - 

ترایز رب  تقو  لوا  زامن  مّدقت  باب  رد  لّوا  دیهش  موحرم  ياوتف 

رد نینچ  مه  دنک و  ادتبا  زامن  هب  ترایز  زا  شیپ  دوب ، زامن  لوغـشم  تعامج ]  ] ماما هک  یلاح  رد  دـش  دراو  ماما ]  ] دهـشم هب  هکره  »
تیاـغ هک  ارچ  تسا ؛ یلوا  تراـیز  هب  ندوـمن  زاـغآ  هن  رگ  و  درازگب ] زاـمن  ًءادـتبا  درف   ] هدـش تقو ) لّوا   ) زاـمن تقو  هک  یماـگنه 

(2) .تسا » نآ  رئاز ]  ] دصقم

، دـنیامن یم  یفّرعم  يرتشیب  باوث  ياراد  ار  زامن  هب  مادـقا  دـننک ، یم  ترایز  عطق  هب  مکح  زامن ، تقو  لولح  ماگنه  رد  ناشیا  یّتح 
: دنیامرف یم  دنناد و  یم  رئاز  هفیظو ي  ار  زامن  هماقا ي  ترایز و  فّقوت  هب  نارگید  رما 

[ زین تقو  لّوا  زامن   ] كرت .دنروآ  زامن  هب  ور  دننک و  عطق  ار  ترایز  راّوز ، تسا  بحتـسم  دش ، هماقا  زامن  ترایز ] نایم  رد   ] رگا «و 
هک تسا  مزال  دننک ] یمن  زامن  هب  مادقا  رگید  دارفا   ] دنیب یم  هک  یسک  رب  و  تسا ) رتمک  ماگنه  نآ  رد  ترایز  باوث   ) تسا هورکم 

(3) .دنک » ناشرما  نآ  هب 

تقو لّوا  زامن  ّتیّمها 

رایسب 6. نیرهاط  هّمئا ي  ياهشیامرف  رد  تقو  لّوا  زامن  ًاصوصخ  زامن و 

225 ص :

ناـشخرد ناگراتـس  زا  رادـمان  هیقف  نیا  .ق.ه )  734-786  ) ینیزج یلماـعلا  دـماح  نب  دّـمحم  نب  یّکم  نب  دّـمحم  خیـش  موحرم  - 1
دالب زا  يرایسب  هب  شفیرش  رمع  لوط  رد  وا  تسا  هداهن  ياجب  شیوخ  زا  باتک  اههد  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  هعیـش  تهاقف  نامـسآ 

هب تیاهن  رد  راوگرزب  نیا  .تخادرپ  هّیرفعج  هّقح ي  بهذم  غیلبت  هب  دومن و  رفـس  سّدـقملا ...  تیب  قشمد و  رـصم ، نوچ  یمالـسا 
ریـشمش اب  ار  راوگرزب  ملاع  نیا  .دش  موکحم  لتق  هب  بهذم  کلم  یـضاق  کی  يوس  زا  قشمد  رد  یملع  ياه  هدهاجم  نیمه  رطاخ 

یعیـش ملاع  نیلوا  ناشیا  .دـندنازوس  زین  ار  شرهّطم  رکیپ  دـندومن و  راسگنـس  دندیـشک و  بیلـص  هب  سپـس  دـندناسر ، تداهـش  هب 
(. ص 645-653 ج 2 ، هیوضّرلا ، دئاوفلا  هب  دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب   ) .دنا هتشگ  دیهش  هب  بقلم  هک  دنتسه 
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لوق زا  .دـنا  هدرک  یفّرعم  ندوب  هعیـش  ياهکالم  زا  یکی  ار  تقو  لّوا  رد  زامن  هماقا ي  تاـیاور ، رد  .تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم 
: دنا هدومرف  اه  نآ  زا  یکی  نایب  رد  و  .دینک » ناحتما  فقوم  هس  رد  ار  ام  نایعیش  : » هک تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  ماما 

.اهیَلَع (1) مُُهتَظَفاُحم  َفیَک  ِهالَّصلا  ِتیقاوَم  َدنِع 

.دنرامگ یم  تّمه  تقو ) لّوا  صوصخ  هب   ) نآ زا  تبقارم  رب  هنوگچ  هک  زامن  ماگنه  رد 

يدابع رما  نیرتهب  زامن :

فیرـش نیا  زا  هّمئا  هچ  نآ  اب  ردـقچ  زامن  زا  ام  یّقلت  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  دـنناوارف و  رایـسب  زاـمن ، ّتیّمها  هنیمز ي  رد  تاـیاور 
: دنیامرف یم  زامن  ّتیّمها  هرابرد ي  مرکا  ربمایپ  .دراد  هلصاف  دنا ، هتفایرد  يدابع  لمع  نیرت 

.َرَثکَتسا (2) َءاش  نَم  َّلَقَتسا َو  َءاش  نَمَف  ٍعوُضوَم  ُریَخ  ُهالَّصلا 

.رایسب دهاوخب  هک  ره  دروآ و  ياجب  مک  ار  نآ  دهاوخب  هک  ره  سپ  هدش ، عضو  هک ] تسا  یتدابع   ] نیرتهب زامن 

، تّذل نیا  تسا و  هدوب  زامن  تقو  دنا ، هدرک  یم  كاردا  یهلا  هاگرد  هب  ار  بّرقت  نیرتشیب  نآ  رد  هک  ادخ  ءایلوا  تالاح  نیرتذیذل 
: میا هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ام  همه ي  .تسا  هدوب  ناشناج  يافص  ینشور و  مشچ  هیام ي 

.ِهالَّصلا (3) یف  ینیَع  ُهَُّرق  َلِعُج 

.تسا هدش  هداد  رارق  زامن  رد  نم  مشچ  رون 

یهلا يایلوا  مشچ  رون  تّذل و  زامن :

حـیجرت و ناشکاروخ  باوخ و  یّتح  يویند و  عّتمت  ره  رب  دـنا  هدرب  یم  زامن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یتّذـل 
لاعتم و 7. يادخ  هب  تبسن  ربمایپ ، ياتمه  یب  تفرعم  رطاخ  هب  رگم  هدوبن  نیا  ًامّلسم  تسا و  هتشاد  مدّقت 

226 ص :

ص 103. ج 1 ، لاصخلا ، - 1
.هرصبّتلا همامالا و  زا  لقن  هب  ص 308و309 ، ج 82 ، راونالاراحب ، - 2

ح 7. ص 321 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  - 3

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_226_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_226_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_226_3
http://www.ghaemiyeh.com


.هللا هفرعم  يالاو  ضیف  ياطعا  رد  شریثأت  زامن و  تلزنم  زا  ناشیا  تخانش 

بش زامن  يانثا  رد  مرکا  ّیبن  يابیز  تالاح 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  بش  ياه  همین  رد  مرکا  ّیبن  زیگناروش  تالاح  نایب  رد 

، تسـشن یم  دـش ، یم  رادـیب  بش ) ياه  همین   ) هک یماگنه  سپ  تساوخ -  یم  دـنوادخ  هک  ردـق  نآ  تفخ -  یم  مرکا ] ربمایپ  ...]
ِضرَـألا َو ِتاوـمَّسلا َو  ِقـلَخ  یف  َّنِإ  درک : یم  تئارق  ار  نارمع  لآ  هروـس ي  زا  تاـیآ  نیا  تـخود و  یم  نامـسآ  هـب  هدـید  سپس 
ِتاومَّسلا َو ِقلَخ  یف  َنورَّکَفَتَی  مِِهبُونُج َو  یلَع  ًادوُُعق َو  ًاـماِیق َو  َهللا  َنورُکذَـی  َنیذَّلا  ِباـبلَألا  ِیلوُأـِل  ٍتاـیَآل  ِراـهَّنلا  ِلـیَّللا َو  ِفـالِتخا 

.ِراّنلا (1) َباذَع  انِقَف  َکَناحبُس  ًالِطاب  اذه  َتقلَخ  ام  انَّبَر  ِضرَألا 

رد ار  ادخ  هک  یناسک  تسا ، نادـنمدرخ  يارب  ییاه  هناشن  زور ، بش و  دـمآ  تفر و  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک  یتسرد  هب  »
:[ دـنیوگ یم  و  دنـشیدنا [  یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـنناوخ و  یم  دـنا ، هدـیباوخ  ولهپ  هب  هک  یلاح  رد  دوعق و  مایق و  لاح 

!« نک ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  وت ! یهّزنم  يدیرفاین ، لطاب  ار  نیا  ام ! راگدرورپ  »

رد .درازگ  یم  زامن  تعکر  راهچ  تعکر ] ود  تعکر ، ود   ] تفر یم  دجـسم  هب  درک و  یم  تراهط  بسک  دز و  یم  كاوسم  سپس 
یک دش  یم  هتفگ  هک  داد  یم  لوط  ار  عوکر  ردـق  نآ  .درک  یم  هدجـس  عوکر  ردـق  هب  تفر و  یم  عوکر  تئارق ، ردـق  هب  شعوکر 

هب سپس  دش ) یم  ینالوط  رایسب  شعوکر  هدجس و  (؟ دزیخ یم  رب  یک  دش  یم  هتفگ  هک  دوب  هدجس  رد  ردق  نآ  و  دراد ؟ یم  رب  رس 
لآ هروس ي ] روکذم   ] تایآ تسشن و  یم  دش و  یم  رادیب  سپس  .تفخ  یم  تساوخ ، یم  ادخ  هک  يردق  هب  تشگ و  یم  زاب  رتسب 

.1 نامسآ هب  هدید  دناوخ و  یم  ار  نارمع 
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یم زامن  تعکر  راـهچ  تعکر ] ود  تعکر  ود   ] تفر و یم  دجـسم  هب  تسج و  یم  تراـهط  دز و  یم  كاوسم  سپـس  تخود ، یم 
سپـس تفخ ؛ یم  دوب  ادـخ  ّتیـشم  هک  يردـق  هب  تشگ و  یم  زاـب  رتسب  هب  سپـس  .دوب  هدرازگ  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگناـمه  درازگ ؛
سپـس .تخود  یم  نامـسآ  هب  هدید  دومرف و  یم  توالت  ار  نارمع  لآ  هروس ي ] زا  روکذم   ] تایآ تسـشن و  یم  دـش و  یم  رادـیب 
تعکر ود  نآ  زا  دعب  ودـناوخ  یم  ار  شیوخ ]  ] رتو عفـش و  زامن  تفر ؛ یم  دجـسم  هب  درک و  یم  تراهط  بسک  دز و  یم  كاوسم 

.دمآ (1) یم  نوریب  حبص ]  ] زامن يارب  سپس  دومرف ، یم  هماقا  ار  حبص ] هلفان ي  ]

.عرف لئاسم  یقاب  تسا و  زامن  لصا ،

، تفاـی ناوارف  ّتیّمها  ناـسنا  يارب  يزیچ  یتـقو  .تسا و  هدوب  زاـمن  ظـفح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يارب  ّتیوـلوا 
یتقو هک  تسا  نیا  .درمش  یمن  زاجم  ار  لامها  هجو  چیه  هب  نآ  هب  تبسن  دوش و  یمن  رود  شرطاخ  زا  فلتخم  تالاحرد  هراومه و 
یقمر هک  تفرگ  یم  تروص  فدـه  نیا  هب  زین  ناشباوخ  روخ و  دوب ، زیچ  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  يارب  زاـمن 

هب يرگید  زیچ  ره  نآ  هماقا ي  ماگنه  دوب و  زامن  رد  ناشداهن  كاپ  نادنزرف  ناشیا و  رورـس  تجهب و  تّذل و  .دننک  ادیپ  زامن  يارب 
.تفر یم  رانک 

هب هّتبلا  .مینادـب  شیوخ  صقن  زا  ار  نیا  دـیاب  تسین ، شخب  تّذـل  نامیارب  ترایز  هزادـنا ي  هب  زامن  مینک  یم  ساسحا  ام  رگا  لاـح 
ماقم رد  یتقو  هک  تسا  نیا  نخس  اّما  مینک ، راکنا  الاو  یلمع  فیرـش و  یتدابع  ناونع  هب  ار  ترایز  هاگیاج  میهاوخ  یمن  هجو  چیه 
ردق هک  یناسک  میهدـب ؟ حـیجرت  کیمادـک  نایم  مییآ  یم  رب  تعامج -  هماقا ي  نامز  ای  تقو  لّوا  رد  زامن -  ترایز و  هسیاقم ي 
نیا رکـش  دنا و  هتفایرد  یتسرد  هب  ار  زامن  شزرا  هک  یناسک  دـنراد ، ییالاو  تفرعم  نآ  تلزنم  تمظع و  هب  دنـسانش و  یم  ار  زامن 

رب 8. ار  تقو  لّوا  زامن  دنروآ ، یم  ياج  هب  ًالمع  ار  یهلا  تمعن 
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ار شیوخ  يالاب  هجرد ي  تفرعم  نینچ  نیا  دـنهد و  یم  حـیجرت  تسا -  گرزب  یتدابع  دوخ  هک  ترایز  یّتح  يرگید -  راـک  ره 
.دننایامن یم  زامن  هب  تبسن 

.مینک هبوت  نامتادابع  زا 

( زامن  ) اه نآ  نیرت  مهم  ردق  هک  ارچ   (1) مینک » هبوت  ادخ  هاگردرد  نامتادابع  زا  دیاب  : » سّدقم جاح  موحرم  لوق  هب  هک  تساج  نیا 
رـضحم رد  بدا  يور ، ره  هب  .میزرو  یم  تلاـسک  لاـمها و  یتاـیح  مهم و  رما  نـیا  رد  هاـگ  هنافـسأتم  میـسانش و  یمن  یتسردـب  ار 

لاح و هک  نیا  هن  میزاـی ؛ تسد  دراد  يرتشیب  ّتیولوا  وا  يارب  هک  يراـک  هب  مینک و  لـمع  وا  رما  هدومرف و  هب  هک  تسا  نیا  موصعم 
هب تماق  گنرد  یب  ناشیا  زامن ، تقو  لولح  ضحم  هب  موصعم ، تاـیح  لاـح  رد  هک  مینادـب  رگا  .میهد  رارق  كـالم  ار  دوخ  دنـسپ 

مالّـسلا هیلع  ماما  میرکت  میظعت و  همزال ي  لّمأت ، یب  تقو  نآ  دنـشک ، یم  راظتنا  ار  زامن  تقو  نآ ، زا  شیپ  یّتح  دـندنب و  یم  زامن 
نآ زا  سپ  میروآ و  یم  زامن  هب  ور  ناشیا ، دـیکا  ياه  هیـصوت  مارتحا  هب  هکلب  میناد  یمن  نآ  نداد  همادا  تراـیز -  ماـگنه  رد  ار - 

.مینک یم  ترایز  هب  مادقا 

ترایز یفرع  بادآ 

؛ دشاب یّـصاخ  لیلد  هب  دنتـسم  هدش و  نایب  تیاور  ای  نآرق  حیرـص  قوطنم  رد  دـیابن  ًاموزل  دریگ  یم  رارق  هیـصوت  دروم  هک  یبدا  ره 
فرعرد دـبایب و  دوخ  رب  ار  ناونع  نیا  هک  یلمع  ره  قادـصم ، نییعت  ماقم  رد  تسا و  ماما  تشادـگرزب  یبدا  ره  ّماع  لـیلد  هک  ارچ 

.د صاخ و  قیداصم  نییعت  هک  تساذل  .دوش  یم  بوسحم  ترایز  بادآ  هرمز ي  رد  دناوت  یم  دشاب ، ماما  میرکت  هناشن ي 

229 ص :
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دوخ زا  هبوت  ناشیا  روظنم  نیاربانب  .میـشاب  هاوخ  رذـع  یهلا  هاـگرد  رد  مه  یندرک  تداـبع  هنوگ  نیا  زا  هکلب  مییاـمن  هبوت  ناـهانگ 
.دومن هبوت  دنک  یم  راد  هشدخ  زا  نآ  يراوتسا  یلوبق و  هک  هچ  نآ  زا  هکلب  تسین ، هسفن -  یف  تدابع - 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 245 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياج هعومجم  نیا  رد  درک  ریبعت  ماما  میظعت  هب  نآ  زا  ناوتب  هچ  نآ  ره  تسین و  مزال  تایاور  نآرق و  رد  بادآ  زا  یهانتم  هعومجم 
.دبای یم  یعرش  ناحجر  ماع ، لیلد  نآ  هب  دریگ و  یم 

.دراد یعرش  ناحجر  دشاب ، ماما  ربارب  عوشخ  قادصم  هک  يرما  ره 

يرهاظ بوچراچ  دنریگب و  دوخ  هب  رگید  یلکش  یفرع  بادآ  نیا  تسا  نکمم  فلتخم  عماوج  اهنامز و  اهناکم و  رییغت  اب  هوالع  هب 
اب هک  یلامعا  تسناد  دیاب  هّتبلا  .تسا  ماما  ربارب  رد  عوشخ  تشادوکن و  نآ  تسا و  یکی  اه  نآ  همه ي  حور  اّما  دـنک ؛ رییغت  اه  نآ 

لباقم رد  عوکر  ندـش و  مخ  زا  اـم  .دنـشاب  هتفرگ  رارق  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  عنم  دروم  دـیابن  دوش ، یم  مادـقا  اـه  نآ  هب  بادآ  ناونع 
رد دندنـسپ  یمن  ار  اه  نآ  هّمئا  هک  يریباعت  ندرب  راک  هب  هوالع  هب  تسا ، هدـش  هتـسناد  مارح  ماما  رب  هدجـس  اّما  میا  هدـشن  عنم  ماما ،

، ندـش لئاق  وا  يارب  ّتیبوبر  نأش  نتـسناد و  ادـخ  ار  ماما  لاثم  ناونع  هب  .دوش  یم  هتخانـش  یتمرح  یب  یقادـصم  ناشیا ، اب  هبطاـخم 
.دنیوج یم  مه  يّربت  لوق  نیا  زا  هکلب  دنزرو  یمن  تیانع  نآ  لئاق  هب  نیموصعم  اهنت  هن  تسا و  كرش 

رد میوش ، هجاوم  ناشیا  اب  میتساوخ  یم  ام  دـندوب و  هدـنز  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رگا  هک  تسا  نیا  لاـقم  نیا  رد  اـم  راـیعم  ، قیرط ره  هب 
ًانیقی ییاـهراک  هچ  زا  میدز و  یم  یبادآ  هچ  هب  تسد  میدـش ؟ یم  دـقتعم  ییاـه  تسب  ياـپ  هچ  هب  میدرک و  یم  هچ  ناـشیا  روضح 

هب ندرکن  تشپ  زا  معا  ، ) میهد یم  ماجنا  ماما  ربارب  رد  عوضخ  ّتین  هب  اضف و  نیا  رد  هک  یلاـمعا  تقو  نآ  میدـیزرو ؟ یم  باـنتجا 
.دوب دنهاوخ  هدیدنسپ  یبادآ  همه  اّما  دنتسین  صوصنم  هچ  رگا  ندش و )...  دراو  ماما  ياپ  نییاپ  زا  ربق ، دزن  نتسشن  وناز  ود  ماما ،

لّوا دیهش  موحرم  زا  لقن  هب  ترایز  بادآ 

.دنا هدرمـشرب  ار  بدا  هدراهچ  دنا و  هدمآرب  نیموصعم  ترایز  يارب  یبادآ  نایب  ددـصرد  سورّدـلا »  » باتک رد  لّوا  دیهـش  موحرم 
ناشیا

230 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنیامرف یم 

عوضخ و هب  ندمآ  و  دنک ) هداعا  ار  لسغ  دـش  ثداح  یثدـح  رگا  و   ) ندوب تراهط  رب  هاگترایز و  هب  دورو  زا  شیپ  لسغ  تسخن ؛ »
، دورو ماگنه  سپـس  ...روثأم  تارابع  اب  نذا  بلط  اعد و  ماما و  يارـس  ِرد  رب  نداتـسیا  مود ؛ .ون  هزیکاپ و  كاپ ، يا  هماج  اـب  عوشخ 

(1) .دور » نوریب  ياپ  هب  جورخ  نامز  رد  دنک و  مّدقم  ار  شیوخ  تسار  ياپ 

بادآ همادا ي  رد  دنا و  هدرک  رکذ  رگید  بدا  هدزاود  دیهش ، بانج  اه  نیا  زا  ریغ  .میداد  حرش  ًالّصفم  نیا  زا  شیپ  ار  بدا  ود  نیا 
: میزادرپ یم  اه  نآ  نیع  لقن  هب  روکذم 

شیب يرادـنپ  تسا ، بدا  ياضتقم  نداتـسیا ، رود  هک  مّهوت  نیا  .هلـصاف و  اب  ای  نآ  هب  هدـیبسچ  حیرـض ؛ راـنک  نداتـسیا  موس : بدا 
.تسا صوصنم  نآ ، ندیسوب  حیرض و  رب  هیکت  هک  ور  نآ  زا  تسین 

رب ار  تروص  تسار  فرط  ترایز ، زا  غارف  زا  سپ  .نتفرگ  تشپ  رد  ار  هلبق  نتـشاد و  روزم  يوسب  ور  ترایز ، ماگنه  مراهچ : بدا 
ّقح هب  هک  دهاوخب  وا  زا  دناوخب و  ار  لاعتم  يادخ  دهن و  نآ  رب  ار  پچ  هنوگ  هاگنآ  .دنک  اعد  عّرـضت ، تلاح  اب  دراذـگب و  حـیرض 

ددرگ و زاب  رـس ، ِبناج  هب  سپـس  .دـیامن  هغلابم  حاحلا و  اعد ، رد  دـهد و  شرارق  روزم  تعافـش  لها  زا  ربق  بحاص  ّقح  شیوخ و 
.دنک اعد  دیامن و  هلبق  هب  ور  هاگنآ 

.دنک یم  تیافک  زین  ربق ) دزن   ) روضح ندرک و  مالس  هّتبلا  دهد و  ماجنا  روثأم  ریباعت  اب  ار  ترایز  مجنپ : بدا 

هضور ي رد  ار  زامن  نیا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترایز  رد  .نآ  نایاپ  زا  سپ  ترایز  زامن  تعکر  ود  مشـش : بدا 
دجسم رد  رگا  ناشکرابم و  رـس  دزن  هّمئا ، ترایز  رد  درازگب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ربنم  ربق و  نیب  ام   ) هکرابم

.تسا زیاج  دناوخب  ار  ترایز  زامن  زین  ناکم  نامه 

.5 رد هچ  ره  هنرگ  روثأم و  تارابع  اب  ترایز  زامن  زا  سپ  اعد  متفه : بدا 
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.تسا رتکیدزن  تباجا  هب  هک  دنک ) اعد  ار  نانمؤم  همه ي   ) دهد ّتیمومع  ار  شیاعد  .دسر و  یم  شنهذ  هب  شیایند  نید و  رما 

دوـش و یم  دـنم  هرهب  رئاز  دوـخ  راـک ، نـیا  زا  هـک  روزم ؛ هـب  شباوـث  يادـها  حیرــض و  دزن  نآرق  زا  یتاـیآ  توـالت  متــشه : بدا 
.تسه مه  روزم  تشادگرزب 

.اهیتشز همه ي  زا  ندنک  رافعتسا و  ناهانگ و  زا  هبوت  دناوت و  یم  هک  اجنآ  ات  بلق  روضح  رد  یعس  مهن : بدا 

ِمارکا ثعاب  نیا  هک  ناشیا  تشادـگرزب  مارتحا و  يادا  اب  هارمه  دـننک  یم  هاـگراب  مرح و  زا  تبقارم  هک  یناـسک  میرکت  مهد : بدا 
...دوش یم  مرح  بحاص 

روثأم تارابع  هب  نیمزرـس  نآ  زا  جورخ  تقو  .تسا  میقم  راید  نآ  رد  هک  مادام  ترایز ، يارب  هراـب  دـنچ  تشگزاـب  مهدزاـی : بدا 
.دهدب وا  هب  تشگزاب  قیفوت  هک  دهاوخب  لاعتم  يادخ  زا  دنک و  عادو   (1)

.دنکفا یم  ورف  ار  ناهانگ  راب  دشاب ، لوبقم  رگا  ترایز  هک  دشاب ؛ نآ  لبق  زا  رت  کین  رفس ، زا  تشگزاب  زا  دعب  مهدزاود : بدا 

هرابود قوش  دشاب و  هتشاد  ساپ  ار  ناکم  نآ  تمرح  هک  دنک  لیجعت  نتشگزاب ، رد  ترایز ، زا  نتفرگ  هشوت  زا  سپ  مهدزیس : بدا 
.ددرگ رود  نآ  زا  ات  دیامنن ] ربق  هب  تشپ   ] دور نوریب  ارقهق  هب  جورخ ، هاگ  هک  تسا  تیاور  رد  .دبای و  تّدش  شندمآ 

.تاداس (2)5. هب  تبسن  ًاصوصخ  تسا ، فعاضم  اجنآ  رد  قّدصت  باوث  هک  هعقب ، نآ  ِنادنمزاین  هب  نداد  هقدص  مهدراهچ : بدا 

232 ص :
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رئاز ناوناب  بدا 

طیارـش لیلد  هب  اـهمناخ  تسا و  ینتـشاد  هاـگن  رئاز  ناوناـب  ّصاـخ  زین  یبادآ  تفر ، نخـس  نآ  زا  یّلک  روط  هب  هک  یبادآ  رب  هوـالع 
هتـشاد دّیقت  بادآ  نیا  هب  تسا  مزال  دزرو ، یم  دیکأت  اه  نآ  ندوب  هدیـشوپ  رب  هک  عرـش  قاذـم  ياضتقا  هب  زین  دـنراد و  هک  یّـصاخ 

.دشاب

ترایز ماگنه  رد  ناوناب  ندوب  هدیشوپ  رب  عرش  دیکأت 

ار یتالمج  تسخن  رئاز -  ناوناب  بدا  تارئاّزلا - » بدا   » ناونع تحت  دـمآ ، نآ  رکذ  هک  یبادآ  همادا ي  رد  ینیما  همّالع ي  موحرم 
: دنک یم  لقن  هللا  همحر  لّوا  دیهش  لوق  زا  باب  نیا  رد 

هدید هک  نآ  يارب   ] تسا یلوا  دنور ] ترایز   ] هب ماگنه  بش  رگا  دنریگ و  رارق  نادرم  زا  ادـج  دـننک ، یم  ترایز  اهمناخ  هک  هاگنآ 
(1)  . ...دنشاب هدیشوپ  یفخم و  سانشان ، هک  دیاب  و  دنوشن ]

ترایز تفآ  نامرحمان ، اب  طالتخا 

ات دیاب  دشاب  دنباپ  دنوادخ ، لابق  رد  دوخ  هفیظو ي  هب  دـهاوخ  یم  ییوناب  رگا  تساهمناخ و  يایح  نامیا و  تفآ  نادرم ، اب  طالتخا 
هب زگره  ار  وا  نامرحمان  اب  محازت  دروخرب و  هک  دراـگنیب  یـسک  دـیابن  .دـنک  زیهرپ  زیمآ  هرطاـخم  تفآ  نیا  زا  دـناوت  یم  هک  اـجنآ 

، دوش لدـب  ّدر و  زیمآ  توهـش  هاـگن  کـی  تسیفاـک  دـنادب ؛ نوصم  تیـصعم  رطخ  زا  ار  دوـخ  دـیابن  سک  چـیه  .دـنکفا  یمن  مارح 
تـسیفاک .دوش  هدوشگ  تیـصعم  هار  ات  دـیآ ، نایم  هب  یمّـسبت  يا و  هدـنخ  ددرگ و  رارقرب  مرحمان  ود  نایم  زنط  هب  ینخـس  تسیفاک 

.دریگب ار  ود  ره  ناماد  ناطیش ، هنتف ي  شتآ  ات  دوش  راکشآ  شمرحمان  يارب  نز  تنیز 

يرادنید هغدغد ي  هک  یـسک  .میتفگ  هک  تساه  نیا  لباقم  ًاقیقد  دیاب  دوش ، یم  یّقلت  شزرا  يرایـسب  دزن  زورما  هچ  نآ  هنافّـسأتم 
ناشنید دوخ و  زا  دـیاب  اهمناخ  .دـنک  رکف  شا  هفیظو  هب  اـهنت  دراذـگب و  راـنک  ار  یگتخاـس  چوپ و  ياهـشزرا  ّدـض  نیا  دـیاب  دراد ،

.8 دیاب مرحمان  ود  دننک ، تنایص 
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.دنک مکح  اهتمرح -  ظفح  اب  مه  نآ  مرحمان -  ود  ندش  وربور  هب  دیاب  هک  تسا  ترورـض  اهنت  دنناسرب و  لقاّدـح  هب  ار  ناشطابترا 
زا وا  روتسد  هب  ات  هتساوخ  ور  نیا  زا  دراد و  یهاگآ  نامرطخ  عضاوم  فعض و  طاقن  زا  هدیرفآ  ار  ام  هک  ییادخ  میشاب ، هتشاد  هّجوت 

.میشخب تاجن  يدوبان  زا  عرو  اوقت و  اب  ار  دوخ  نید  مینک و  يرادساپ  دوخ  دودح  ّدح و 

یتریغ یب  ییایح و  یب  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  باتع 

َنویحَتسَت (1) امَأ  ِقیرَّطلا  یف  َلاجِّرلا  َنِعفاُدی  مُکَءاِسن  َّنَأ  ُتئُِّبن  ِقارِعلا  َلهَأ  ای 

.ُراغَی (2) نَم ال  ُهللا  َنََعل  لاق : و 

؟ دینک یمن  ایح  ایآ  دننک ! یم  دروخرب  هار  رد  نادرم  اب  ناتنانز  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  قارع ! لها  يا 

.دنزرو یمن  تریغ  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : و 

: دنیامرف یم  دنراد و  یم  رذحرب  ییایح  یب  زا  ار  مدرم  شترضح  رگید  یشیامرف  رد 

؟(3) دنبای یم  راکورس  نشخ  نادرم  اب  دنوش و  یم  جراخ  اهرازاب  يوس  ناتنانز  هک  دیرادن  تریغ  دینک و  یمن  ایح  ایآ 

.دشاب ترورض  ّدح  هب  دیاب  نامرحمان  اب  طابترا 

 - یهاگ هک  تسا  تسرد  .دنامب  ظوفحم  نامرحمان  رظن  زا  تسا  دیعب  دوش ، اجنآ  یهار  ییوناب  رگا  تسا و  ناطیش  هاگرذگ  رازاب ،
رد اّما  دنوش ، هجاوم  نامرحمان  اب  ًاترورض  يرگید ، راک  ره  ای  دیرخ  يارب  دنوش  یم  روبجم  اهمناخ  یترایز -  ياهرفـس  رد  هلمج  زا 
اب ندش  ناهد  هب  ناهد  .دنیامنن  زواجت  ترورـض  ّدـح  زا  ههجاوم  نیا  رد  دـننک و  لرتنک  ار  دوخ  كولـس  ّتیفیک  دـیاب  ماگنه  نیمه 

.6 ندیرخ رتنازرا  يارب  هبسک 

234 ص :

ح 6. ص 537 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  - 1
ص 115. ج 1 ، نساحملا ، - 2

ح 6. ص 537 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  - 3
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ناوناب هک  تسا  ییاهرطخ  زا  یخرب  اهنت  ندوب ...  هریخ  ياههاگن  دوهـشم  نتفرگ و  رارق  رظنم  رد  نامرحمان ، زا  ندروخ  هنت  سانجا ،
.دنک یم  دیدهت  يّدج  روط  هب  اهرازاب  رد  ار 

هسیاقم ي زا  نخس  ًامئاد  .تسا  رازاب  هب  تمیزع  نامز  رفس ، شخب  نیرت  باّذج  یترایز ، ياهرفس  رد  دوش  یم  هدید  هاگ  هنافّـسأتم 
تقو هک  تسا  یـسک  نآ  لقاع  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  اهمناخ  یخرب  تداع  هار ، نیا  رد  نامرحمان  اب  نتفای  راکورـس  تساـهتمیق و 

یخرب زا  ادابم  ات  دوشن  فلت  شترایز  نامز  يا  هّرذ  هک  دـشاب  دّـصرتم  مداـمد  دـنک و  تراـیز -  شدوصقم -  فرـص  رتشیب  ار  دوخ 
رتهب اه  نآ  يارب  دـنبای و  روضح  دور  یم  مارح  لامتحا  يّدـج  روط  هب  هک  ییاـج  رد  دـیابن  ناوناـب  .ددرگ  مورحم  تاـکرب  اـهباوث و 

تلزنم و تفارـش و  هک  ارچ  دـننارذگب ؛ نامرحمان -  اـب  دروخرب  رظن و  زا  رود  مه  نآ  و  اـهمرح -  رد  ار  دوخ  ناـمز  رتشیب  هک  تسا 
کیدزن شزغل  ّناظم  هب  دزیهرپب و  ناکما  ّدح  اب  اه  نآ  یقالت  زا  دناشوپب ، مرحمان  زا  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  تّزع 

لاح رد  ًاعیرس  هاتوک و  رایسب  شیرادرب  هرهب  تصرف  هک  دنادب  تسا و  هدمآ  اجک  هک  دنادب  رئاز  يوناب  رگا  هک  نیا  رب  ًافاضم  دوشن ؛
.دهد رارق  نیعلا  بصن  ار  وا  تیاضر  اهنت  دبایرد و  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  ار  موصعم  ماما  رضحم  دنک  یم  یعس  تسا ، رذگ 

.تسا ینتشادهگن  ناوناب ، يوس  زا  هک  یبادآ 

: دیازفا یم  همادا  رد  دوخ  ینیما  همّالع ي  موحرم 

دننک و نت  رب  ایح  سابل  دنراد ، زاب  توهـش  ییامندوخ و  زا  ار  شیوخ  سفن  دندنب و  ورف  مارح  زا  هدید  هک  تسا  رئاز  ناوناب  رب  سپ 
ناشیا رب  .دنیامن  تظفاحم  ار  دوخ  نادرم ، اب  دروخرب  زا  دنزرو و  بانتجا  هار  هنایم ي  رد  ندز  ماگ  زا  اههار  رد  دـننز ، تّفع  دـنبور 
.دنـشاب هتـشادن  نت  رب  دـنک  یم  امن  تشگنا  ار  اه  نآ  هک  یـششوپ  ای  كزان و  ياه  ساـبل  دـننک و  تکرح  راوید  راـنک  زا  هک  تسا 

هچ نآ  هب  نتسب  رویز  هنوگ  چیه  نودب 
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.دنشکن (2) مشچ  هب  دادم )  ) همرس دنزاسن و  رّطعم  ار  شیوخ  دوش (1) ، یم  هدینش  شیادص 

میرک نآرق  .تسا  ضرف  نانز  رب  لزنم -  زا  جراخ  یگدنز -  عقاوم  یمامت  رد  هک  ترایز  ماگنه  رد  طقف  هن  اهراجنه  هیـصوت و  نیا 
: دیامرف یم  ربمایپ  هب  باطخ  ًاتحارص 

نِم َنضُـضغَی  ِتانِمؤُمِلل  لـُق  َنوعَنـصَی َو  اـِمب  ٌریبَخ  َهللا  َّنِإ  مَُهل  یکزَأ  کـلذ  مُهَجوُرف  اوظَفحَی  مِهِراـصبَأ َو  نِم  اوُّضُغَی  َنینِمؤُمِلل  لـُق 
(3)  . ...َنُّهَجوُُرف َنظَفحَی  َّنِهِراصبَأ َو 

هب ادخ  انامه  تسا ؛ رتهب  ناشیارب  نیا  هک  دننک  ظفح  ار  دوخ  ناماد  دندنب و  ورف  مارح ] زا   ] هدـید وگب  نامیا  اب  نادرم  هب  ربمایپ ] يا  ]
 . ...دنراد هاگن  ار  دوخ  ناماد  دندنب و  ورف  مارح ] زا   ] هاگن وگب  نمؤم  نانز  هب  تسا و  هاگآ  دننک  یم  هچ  نآ 

.دشاب رئاز  ناوناب  تّمه  ههجو ي  دیاب  عرو  طایتحا و 

مزال هتکن  نیا  هب  هّجوت  نایم ، نیا  رد  .تسا  نامیا  لـها  هب  نآرق  دـیکا  ياـه  هیـصوت  ءزج  مارح ، زا  نتـسب  ورف  مشچ  و  رـصب » ّضغ  »
.دنـشابن تنیز  رویز و  ياراد  هک  دنتـسه  ندناشوپ  زا  فاعم  یتروص  رد  دنناشوپب -  تسین  مزال  اهمناخ  هک  ّوفعم -  دراوم  هک  تسا 

ِهاگن ِدّـکؤم  دـیق  اب  تروص و  نیا  رد  اـهنت  ناشناتـشگنا ، اـت  تسد  چـم  زا  اـهمناخ و  تروص  يدرگ  هب  نادرم  ندرک  هاـگن  اذـل   (4)
 . هب دیابن  زگره  اهمناخ  هّتبلا  .تسا  زیاج  توهش ، هب  هدولاین 

236 ص :

.دیـسر یم  نارگید  شوگ  هب  نآ  يادـص  دـنتفر  یم  هار  یتقو  دنتـسب و  یم  اپ  هب  لاخلخ  ناونع  هب  هک  تسا  ییاـهرویز  دوصقم  - 1
.دنک ار  مرحمان  هّجوت  بلج  شیادص  هک  دنشاب  هتشادن  هارمه  يزیچ  ناوناب  هک  تسا  نیا  یّلک  دارم 

ص 47و48. تارئاّزلا ، بدا  همّدقم ي  رئاّزلا ، بدا  - 2
/30و31. رون - 3

، دنبتسد دننام  دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  ندومن  شیارآ  ای  ندرک  رویز  يارب  اهمناخ  ًافرع  هک  تسا  یلیاسو  تنیز ، زا  روظنم  - 4
.دشاب تنیز  قیداصم  زا  زین  وربا  نتشادرب  نوچ  مه  يروما  هک  تسین  دیعب  یّتح  رتشگنا و ...  دنبندرگ ،
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هظحل ره  یتقو  .تسا  هبیر  نودب  نارگید  هاگن  هک  دننک  هیجوت  نینچ  دنراذگ و  دازآ  نتسیرگن  يارب  ار  دوخ  دنـشاب و  نئمطم  دوخ 
، دشاب حرطم  فیعـض -  دـنچ  ره  توهـش -  لامتحا  یهاگن  ره  رد  دـنهد و  قوس  مارح  هب  ار  ام  نیطایـش  هراّما و  سفن  تسا  نکمم 
هچ نایاقآ و  هچ  نامرحمان ، اب  اهدروخرب  همه ي  رد  هک  تسا  نیا  یـشیدنا ، رود  مزح و  همزـال ي  طاـیتحا و  هب  رت  کـیدزن  تلاـح 

تـسین موـلعم  یفرط  زا  .دـنراد  نوـصم  یّلک  هب  مارح  ضرعم  رد  نتفرگ  ارق  زا  بیترت  نیا  هب  ار  دوـخ  دنـشاب و  ریز  هـب  رـس  اـهمناخ 
دشاب هدرکن  تیاعر  رگا  هک  هن ، ای  تسا  هدرک  تیاعر  ار  تروص  تسد و  ندوب  رویز  نودب  طرـش  دوش ، یم  هاگن  وا  هب  هک  یمناخ 

.دوش یم  تیوقت  درم ، نداتفا  هانگ  هب  لامتحا 

.تسین ادج  مه  زا  تعاط  هانگ  باسح 

هب درم  ای  نز  هب  درم  ندـش  هریخ  .دـنک  یم  دـس  يا  هنتف  ره  رب  ار  هار  تسین ، راگدرورپ  دنـسپ  هچ  نآ  رب  ندوشگن  مشچ  يور  ره  هب 
نایاقآ اهمناخ و  نیب  رد  مراحم  نتفای  يارب  راک  نیا  رگا  یّتح  .تسا  رت  حیبق  رت و  هدیهوکن  يرما  موصعم ، روضح  رد  ًاصوصخ  نز ،

رگید و تدابع  ره  ای  ترایز  ود -  نیا  يارب  هک  دوش  یم  هدید  دارفا  نیب  رد  هناماوع  طلغ و  رایـسب  یقّلت  نیا  یهاگ  هنافّـسأتم  .دشاب 
.دـنناد یم  رگیدـکی  اب  طابترا  یب  ظوفحم و  دوخ  ياج  رد  ار  کی  ره  دـنیاشگ و  یم  هناگادـج  ییاه  باسح  تامّرحم -  باکترا 

اب ار  ترایز  نوچ  ییوکین  لمع  دنک و  یمن  تیاعر  ار  اوقت  طرـش  هک  یـسک  .درادن  یناوخمه  عرـش ، قاذـم  اب  زگره  هاگدـید  نیا 
رب هک  دتفا  یم  راگدرورپ  لوبقم  یماگنه  لمع ، هک  ارچ  دشاب ؛ هتشاد  عّقوت  ار  شتدابع  یشخب  رمث  دناوت  یمن  دیامن ، یم  طلخ  هانگ 

.دشاب (1) هدش  انب  هبتشم -  روما  یّتح  و  یهلا -  مراحم  زا  بانتجا  يانبم 

.میحبق موصعم ، يآرم  رضحم و  رد  هانگ  باکترا  نیا ، رب  هوالع 

237 ص :

.میا هتفگ  نخس  ًالّصفم  مود  لصف  مراهچ ، شخب  رد  راگدرورپ ، يوس  زا  لمع  یلوبق  يارب  اوقت  ندوب  طرش  دروم  رد  - 1
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تراسج ناشیا  هب  هدومن و  کته  زین  ار  موصعم  تمرح  هداتفا ، تیـصعم  هب  درف  هک  نیا  رب  هوـالع  تروص  نیا  رد  دراد و  فعاـضم 
درمش و یم  دنـسپان  دناد و  یم  تشز  روزم  هک  يروما  زا  ناسنا  دنک  یم  اضتقا  روزم  روضح  رد  رئاز  بدا  هک  تساذل  تسا ؛ هدرک 

تدارا ضرع  دصق  هب  رئاز  رگا  تسا و  رئاز  لمع  دهاش  رظان و  رـضاح و  موصعم  ماما  هک  ارچ  .دنک  بانتجا  دـهد ، یمن  اضر  نآ  هب 
.درادن دوجو  ماما  روضح  رد  مه  نآ  نّیب ، مارح  هب  ندرب  تسد  ینامرفان و  يارب  یهیجوت  چیه  هدمآ ، شیالوم  ماما و  رادید  و 

.تسوا تمرح  کته  موصعم ، روضح  رد  هانگ  باکترا 

رت بّرقم  ادخ  دزن  رت ، هدیشوپ  رت و  بوجحم  ناوناب  هچ  ره 

دوخ شیامن  زا  دـیاب  دزیهرپ ، یم  بدا  هئاسا ي  زا  موصعم  میرح  رد  هک  يرئاز  يوناـب  .تساـهمناخ  هفیظو ي  ییاـمندوخ  زا  زیهرپ 
زا لـماک  روـط  هب  ار  شیوـخ  لاـح ، نیا  رد  رگا  دورب ، مرح  هـب  رتـشگنا و )...  وـگنلا ،  ) تـنیز اـب  ییوناـب  رگا  .دـنک  يرود  ًادـیدش 

تسا و هدرک  تناها  وا  هب  هتـسکش و  ار  شماما  تمرح  هک  دنادب  دیاب  دـنک ، نت  هب  كزان  سابل  ای  باروج  رگا  دـناشوپن ، نامرحمان 
فده ار  شّیلو  ادخ و  ياضر  بسک  هک  یمناخ  اهمرح  رد  .تسا  هداد  ماجنا  ار  یفعاضم  هانگ  اههاگن ، هب  دوخ  هضرع ي  رب  نوزفا 

رد راـنک ، هشوگ و  زا  تکرح  ياـج  هب  هک  نیا  هن  دزادرپ ؛ یم  تراـیز  هب  دـنیزگ و  یم  رب  ار  يا  هشوـگ  یتوـلخ و  دـناد ، یم  دوـخ 
اب هلداجم  هب  هداتفا  اپ  شیپ  لئاسم  رـس  رب  ًاضعب  اـی  دریگ  رارق  دـید  ضرعم  رد  دـنک و  دـمآ  تفر و  اـههار  طـسو  زا  ناـگمه  لـباقم 
هب ناـمرحمان  مشچ  زا  رود  راـنک و  هشوـگ و  رد  دـهد  یم  حـیجرت  ، نید زا  شقیمع  مهف  رطاـخ  هـب  ییوناـب  نـینچ  .دزادرپـب  نارگید 
ان رت و  سانـشان  رت ، بوجحم  نز ، هچ  ره  .دـنک  ادـیپ  یندـب  دروخرب  اه  نآ  اب  دـیایب و  حیرـض  کـیدزن  هک  نیا  اـت  دزادرپب  تراـیز 
هب اشوخ  دشابن ، مولعم  اه  مرحمان  يارب  شدوبن  دوب و  هک  يرئاز  يوناب  رب  اشوخ  .دراد  برق  رتشیب  دنوادخ  شیپ  دشاب ، رت  صّخـشم 

رادیدپ نامرحمان  زا  يدحا  يارب  شتنیز  دنک و  رذح  ندشامن ، تشگنا  زا  هک  ییوناب  لاح 
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تیانع ترایز و  یلوبق  هب  اه  نآ  ياـجر  دوش  یم  ثعاـب  زین  تساـهمناخ و  دوخ  عفن  هب  اـه  تیاـعر  هنوگ  نیا  لاـح ، ره  هب  .ددرگن 
.ددرگ یّمسم  زا  یلاخ  ناشیا  رب  رئاز  مسا  دنشاب و  هدز  نیغورد  فال  اهنت  هک  نآ  هن  دشاب ، قداص  ياجر  روزم ،

.دننیزگ یمن  ار  هار  هنایم ي  روبع ، يارب  هاگآ  ناوناب 

دنیامرف و یم  ریرقت  لزانم ، زا  نانز  جورخ  یّلک  ماکحا  نایب  رد  ار  یثیداحا  ینیما ، همّالع ي  موحرم  بادآ ، زا  یهورگ  نایب  زا  سپ 
ماما زا  لوقنم  هک  دـنا  هدروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  تسخن  .دـنهد  یم  میمعت  ترایز  بادآ  هب  ار  نآ 

: تسه زین  مالّسلا  امهیلع  اضر  ماما  قداص و 

.ِقیرَّطلا (1) ِِطئاحلا َو  ِِبناج  یف  یشمَت  اهَّنِکل  ٌءیَش َو  ِقیرَّطلا  ِتاوَرَس  نِم  ِءاسِّنِلل  َسَیل 

راوـید راـنک  زا  هار  رد  دـیاب  هکلب  دـننک ) تکرح  هار  ناـیم  زا  دـنرادن  قـح   ) تسین يا  هرهب  یمهـس و  هار  هناـیم ي  زا  اـهمناخ  يارب 
.دننک تکرح 

شیامن زا  ناشندنام  هدیشوپ  اههاگن و  هتفآ  زا  ناشیا  تظافح  هکلب  دننک ، تکرح  نابایخ  هچوک و  اههار و  هنایم ي  زا  دیابن  اهمناخ 
طیارـش ییوناب  رگا  .دنیایب  مشچ  هب  هن  دنوش و  وربور  یمرحمان  اب  هن  ات  دنورب ، هار  راوید  رانک  زا  هک  تسا  نیا  هب  نامرحمان  ربارب  رد 

رد ار  كاندرد  یباذع  دـیاب  دـهد ، رارق  لامعا  دروم  هداد ، روتـسد  لاعتم  يادـخ  ار  هچ  نآ  دـنکن و  تیاعر  ار  عرـش  رد  هدـش  دراو 
.تسا هتخورف  نازرا  ییاهب  هب  ار  راگدرورپ  تمحر  زا  ندرب  ضیف  دنادب  دشکب و  راظتنا  تمایق 

.تسا يرئاز  يوناب  ره  هفیظو ي  ششوپ 

: دندومرف ءالوح  مان  هب  ینز  هب  مرکا  ربمایپ 

َمل َِکلذ  تَلَعَف  اذِإ  اِهلَعب َو  ِریَغ  ٍلٌجَِرل  اهَمَدَـق  اهَمَـصعِم َو  َرِهُظت  نَأ  ٍهَأَرمِال  ُّلِحَی  ُءالوَح ال  ای  ِکِجوَز ! ِریَِغل  ِکَتَنیز  يدـُبت  ُءالوَح ال  ای 
اهیَلَع و 1. ُهللا  َبِضَغ  هِطَخَس َو  ِهللا َو  ِهَنَعل  یف  لَزَت 
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.ًامیلَأ (1) ًاباذَع  اَهل  َّدَعَأ  ِهللا َو  ُهَِکئالَم  اهتَنََعل 

زا  ) شمدق شناتـسد و  چـم  هک  تسین  لالح  ینز  چـیه  يارب  ءالوح ! يا  نکم ، نایامن  ترهوش  يارب  زج  ار  دوخ  تنیز  ءالوح ! يا 
وا رب  ادـخ  تسا و  دـنوادخ  مشخ  نیرفن و  رد  مدامد  درک  نینچ  رگا  دـنک و  رهاظ  شرهوش  زا  ریغ  یـسک  يارب  ار  نییاپ ) هب  اـپ  چـم 

.دزاس یم  مهارف  شیارب  دنوادخ ] ار   ] میلا یباذع  دنیامن و  یم  شنیرفن  ادخ  کئالم  دنک و  یم  بضغ 

رد نانز  روضح  مسا  هب  یعطق  ياهمارح  هدـش و  هدرپس  تلفغ  یـشومارف و  هب  نینّیدـتم  هعماج ي  رد  اـیاصو  نیا  هزورما  هک  سوسفا 
هنیمز نیا  رد  عرـش  مّلـسم  یهن  رما و  تیاعر  هار  رد  مدـق  یـسک  رگا  هک  نیا  رتراب  هعجاـف  .دوش  یم  هیجوت  یعاـمتجا ، ياـه  هصرع 

.ددرگ یم  مّهتم  دّدجت ، هلفاق ي  زا  یگدنام  بقع  عاجترا و  رّجحت و  هب  دراذگب 

دنریگ و یم  يّدـج  ار  اهرادـشه  نیا  تسا ، يوق  نیموصعم ، هّمئا ي  هب  ناشتیالو  ّتبحم و  دـنا و  تیب  لها  ترایز  لها  هک  یناوناب 
دوخ رویز  يراکشآ  اب  هک  ییوناب  ًامّلسم  .دندرگ  یم  مزتلم  بادآ  نیا  يراد  هاگن  هب  دنتـسه  یترایز  رفـس  رد  هک  یماگنه  ًاصوصخ 

دّدـجتم ّتیلهاج  رـصع  رد  اـم  .درب  یمن  شتراـیز  زا  ار  مزـال  هرهب ي  هدـش  کـئالم  ادـخ و  نیرفن  نعل و  لومـشم  ناـمرحمان  يارب 
یصالخ نآ  ياه  ّتیدودحم  زا  ار  دوخ  مینک  یم  یعس  اّما  تسا ، نامـسرتسد  رد  تداعـس  همانرب ي  هک  نیا  اب  مینک و  یم  یگدنز 

نابیرگ یهلا  باذـع  تسین و  ناـمراظتنا  رد  یـشوخ  تبقاـع  هک  نیا  زا  لـفاغ  مییاـمن ؛ ظـفح  دوخ  يارب  ار  نآ  ماـن  اـهنت  میـشخب و 
.دنک یمن  اهر  یتحار  هب  ار  ناراکهنگ 

نامّزلارخآ نانز  ّتیعضو  زا  نانمؤمریما  نداد  ربخ 

راگزور هک  دننک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  یتیاور  رئاز  ناوناب  بدا  زا  ثحب  نایاپ  رد  ینیما  همّالع ي  موحرم 
تبیغ و2. راب  تبکن 
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: دیامن یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  نامدرم  تلفغ  ینید و  یب  مالّسلا و  هیلع  نامز  ماما  تبرغ 

یلِإ ٌتِالئام  ِنَتِفلا  یف  ٌتالِخاد  ِنیّدلا  َنِم  ٌتایراع  ٌتافِشاک  ٌتاجِّرَبَتُم  ٌهَوِسن  ِهَنِمزَألا  ٌّرَش  َوُه  هَمایقلا َو  ِباِرتقا  ِنامَّزلا َو  ِرِخآ  یف  ُرَهظَی 
.ٌتاِدلاخ (1) َمَّنَهَج  یف  ِتامَّرَحُملل  ٌتاّلِحَتسُم  ِتاّذَّللا  یلِإ  ٌتاعِرسُم  ِتاوَهَّشلا 

رویز و  ) دـننک یم  ییامندوخ  هک  دـنوش  یم  رهاظ  ینانز  تساهنامز -  نیرتدـب  هک  تمایق -  ندـش  کیدزن  تقو  نامّزلا و  رخآ  رد 
، دنتـسه تاوهـش  لابند  هب  دنیاه ، هنتف  رد  لخاد  دنجراخ ، نید  زا  باجح و  یب  دـننک ) یم  راکـشآ  نامرحمان  يارب  ار  دوخ  نساحم 

.دنا هنادواج  خزود  رد  نانیا  دندرمش ، یم  لالح  ار  اهمارح  دنیاهتّذل ، يوس  ناباتش 

لالح هب  دـنا و  هتـسناد  هارمه  نید  زا  اه  نآ  جورخ  اب  ار  نانز  ییامندوخ  یناـیرع و  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  مینیب  یم 
دیعو دننک ، نینچ  هک  ینانز  هب  ار  مّنهج  رد  يراگدنام  دنیامرف و  یم  حیرصت  نامّزلارخآ  رد  اهشزرا  ندش  هنوراو  اهمارح و  ندرمش 

هک دننک  یم  راتفر  يا  هنوگ  هب  ینطاب ، يرهاظ و  باجح  ایح و  ظفح  رب  ینبم  هّمئا  دیکا  تاروتسد  هب  هّجوت  اب  رئاز  ناوناب  .دنهد  یم 
دریگ و راک  هب  ار  وا  شیامرف  دیاب  دراد ، ار  شماما  ّتبحم  ياعّدا  رئاز ، رگا  .دـنریگن  رارق  هّمئا  ینادرگور  بجوتـسم  نیرفن و  دروم 

شیالوم ّصاخ  هّجوت  دروم  ار  دوخ  ترایز ، رد  دنادب و  ینیتسار  یعّدم  ار  دوخ  دناوت  یمن  هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  يرادربنامرف  وا  زا 
.1 .دنک یّقلت 
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لامعا لصف 2-

هراشا

روثأم ریغ  روثأم و  ترایز 

هصرع ي رب  دـش ، موـصعم  ماـما  رـضحم  فّرـشم  درک و  تیاـعر  ار  ناـشیا  رـضحم  هب  دورو  بادآ  تـیب ، لـها  رئاز  هـک  نآ  زا  سپ 
اب دوش و  یم  قّقحم  روزم  دزن  رئاز  روضح  سفن  هب  ترایز  لصا  هک  نیا  اب  .دـهن  یم  ماگ  ترایز  لامعا  تکرب  ریخ و  رپ  هدرتسگ و 

قالطا وا  هب  ناوت  یم  دیامن ، افتکا  هداس  مالـس  کی  هب  هک  نیا  ای  دنکن  يراج  نابز  هب  تارایز  نتم  زا  مه  يا  هملک  درف  رگا  هک  نیا 
دراد و يا  هداعلا  قوف  لئاضف  راثآ و  دـنا ، هدومرف  هفّرـشم  دـهاشم  لامعا  بلاق  رد  نیموصعم  هچ  نآ  هب  لمع  ًامّلـسم  اـّما  درک ؛ رئاز 

تّحص تیاعر  طرـش  هب  هّتبلا   ) ینابز قیرط و  ره  هب  میزاجم  ترایز  يانثا  رد  .دزاس  یم  هدامآ  رتوکین  ار  روزم  رتشیب  هّجوت  هنیمز ي 
تارایز و  هدیـسر -  نیموصعم  زا  هک  روثأم -  تارایز  نایم  اّما  مینک ، اعد  ای  مییوج  لّسوت  وا  هب  میهدب ، مالـس  نامیالوم  هب  بدا ) و 

زا ناشرودـص  تهج  هب  روثأم -  تارایز  ًاـعطق  .دراد  دوجو  يداـیز  تواـفت  تسا -  ناـسنا  دوخ  اـی  ناـشیا  ریغ  زا  هک  روثأـم -  ریغ 
تحاس هب  تدارا  ضرع  یگدنب و  هویـش ي  مّلعم  ادخ  تّجح  .تسین  تارایز  رگید  رب  ّبترتم  نآ  ریظن  هک  دـنراد  يراثآ  موصعم - 

هک یظافلا  نامه  تسناد  دـیاب  نینچمه  .تخومآ  شدوخ  زا  دـیاب  ار  وا  هب  نتفگ  مالـس  انث و  وگتفگ و  مسر  هار و  زین  تسا و  یهلا 
هب نیموصعم 
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.تسین یّـصاوخ  نینچ  ياراد  روثأم  ترایز  همجرت ي  یّتح  درب ، تسد  نآ  رد  دـیابن  تسا و  بولطم  ّصاوخ  ياراد  دـنا ، هدرب  راک 
نانچ نینچ و  يراثآ  دنا  هدومرف  میناوخب و  یّـصخشم  ناکم  ای  نامز  رد  ار  یّـصاخ  ترایز  هک  دنا  هدرک  رما  ار  ام  یتقو  لاح  ره  هب 

مک و ای  اجباج  ظافلا  نآ  رگا  هک  تسین  مولعم  دراد و  يدـیاوف  نانچ  صاخ  یناـکم  یناـمز و  فرظ  نآ  رد  ظاـفلا  نآ  ًاـنیقی  دراد ،
زا دناد و  یمن  یبرع  نابز  هک  ار  یـسک  ناوت  یمن  هتکن  نیا  هب  تیانع  اب  .دشاب  ّبترتم  ترایز  تارابع  رب  لیاضف  نامه  دـنوش ، دایز 

.دومن افتکا  نآ  همجرت ي  هب  درک و  مورحم  عنم و  ترایز  یبرع  ظافلا  ندـناوخ  زا  درادـن ، یهاگآ  دـناوخ  یم  هک  یتراـبع  ياـنعم 
.میشاب هتشاد  روثأم  تارایز  نتم  ندناوخ  هب  بیغرت  هیصوت و  هک  تسا  نیا  لقاّدح  نیاربانب 

ترایز نوتم  ياه  هنوگ 

هعماج تارایز 

ریغ رگید  يا  هتـسد  دـنا و  هعماج  ياهترایز  تارایز ، زا  يا  هتـسد  .دوش  یم  هدـهاشم  یفلتخم  ياه  هنوگ  روثأم ، ياهترایز  نایم  رد 
: دنا هتسد  ود  دنریگ -  یم  رارق  باطخ  دروم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  مومع  اه  نآ  رد  هک  هعماج -  ياهترایز  هعماج ،

هک ییاـهاج  رد  اـه و  نآ  تئارق  رد  هنوگ  نیا  دـنک ، یم  باـطخ  یّلک  روـط  هب  ار  هّمئا  تراـیز  نتمتئارق  اـب  رئاز ، لّوا ، هتـسد ي  رد 
هعماج ترایز   » دـننامه ییاهترایز  رد  .درب  راک  هب  درفم  ریمـض  دوش  یمن  تشاد و  عمج  ّتین  ناوت  یم  اهنت  هتفر  راک  هب  عمج  ریمض 

.ر دنتسه و  عمج  نابطاخم ، تارابع  رثکا  رد   (2) نینمؤملا » هّمئا  هعماج ي  ترایز   » ای  (1) هریبک » ي 
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دهاوخ یم  هک  ار  نیموصعم  هّمئا  زا  کی  ره  ای  دنک  یم  باطخ  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  همه ي  هب  ترایز  ياهتنا  ات  ادتبا  رئاز 
ياهتنا رد  ًالثم  دروخ  یم  مشچ  هب  روکذـم  ترایز  ود  ره  رد  زین  یّلک -  اّما  درفم -  باطخ  ياـه  هنومن  .دهد (1)  یم  رارق  رظن  ّدم 

ًابونذ ال هللا  نیب  ینیب و  ّنإ  هللا  ّیلو  ای   » هک مینک  یم  درفم  باطخ  میتسه ، وا  رضحم  فّرشم  هک  یماما  ره  هب  هریبک  هعماج ي  ترایز 
، میراذـگ یم  روزم  فیرـش  ربق  رب  تروص  یتقو  هک  هدـش  لقن  نینمؤملا  هّمئا  هعماج ي  ترایز  رد  زین  ...مکاـضر » اـّلإ  اـهیلع  یتأـی 

ّقلعت تیب  لها  زا  یّـصاخ  درف  هب  هک  تسا  نیا  هعماج  تارایز  یگژیو  قیرط  ره  هب  ...هللا » هّجح  ای  یّمأ  تنأ و  یبأب  : » میرادـب هضرع 
.دنوش یم  بوسحم  اه  نآ  همه ي  یترایز  نتم  درادن و 

هعماج تارایز  نیرترب  زا  هللا  نیما  ترایز 

ًالامتحا ماما ، دنچ  ای  ود  يارب  تسا و  یکی  اهتنا  ات  ادتبا  زا  اه  نآ  رد  بطاخم  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  هعماج ، ياهترایز  مود  هتـسد ي 
نینمؤملاریما هب  باطخ  فیرـش  تیاور  نیا  نتم  .تسا  هلمج  نیا  زا   (2)« هللا نیما   » ترایز .تسب  عمج  ای  هینثت  ار  بطاـخم  ناوت  یم 

لاح .درک  فذح  نآ  زا  ار  َنینَمؤُملاَریمأ » ای  َکیلَع  ُمالّسلا   » ترابع دیاب  رگید  هّمئا ي  ترایز  رد  هک  .تسا  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع 
ًاضرف رگا  دروآرد و  عمج  تروص  هب  ار  ریامـض  مامت  ناوت  یم  ًالامتحا  مییامن  تئارق  ار  ترایز  نیا  عیقب  فیرـش  مرح  رد  ًالثم  رگا 

( مهب ریامض  میناوخب ، ار  نآ  مالّسلا  امهیلع  نیمظاک  ای  مالّسلا  امهیلع  نییرکسع  ترایز  رد 

245 ص :

مکّدج یلاو   » هلمج ي ياج  میتسه ، فّرـشم  نینمؤملاریما  ترایز  هب  رگا  هک  تسا  هدمآ  هریبک  هعماج ي  ترایز  لالخ  رد  هّتبلا  - 1
باطخ نیا  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  ماگنه  رد  بیترت  نیا  هب  نیمالا » حوّرلا  ثعب  کـیخا  یلاو  : » مییوگب نیمـالا » حوّرلا  ثعب 

.دوش یم  لیدبت  ترضح  نآ  صوصخ  رد  درفم  باطخ  هب  عمج 
تیاهن رد  ترایز ] نیا  :»] دـیامرف یم  فیرـش  ترایز  نیا  هرابرد ي  یّمق  ساـّبع  خیـش  موحرم  ح 1 . باب 11 ، تارایّزلا ، لـماک  - 2

تهج زا  تسا  تارایز  نیرتهب  نآ  هک  هدومرف  یـسلجم  همّالع ي  تسا و  هدـش  لقن  حـیباصم  هّیرازم و  بتک  مامت  رد  تسا و  رابتعا 
ترایز نینمؤملاریما ، هقلطم ي  ترایز  نانجلا ، حیتافم   .« ) ...دنیامن تبظاوم  نیارب  هسّدقم  تاضور  عیمج  رد  هک  دیاب  دنـسو و  نتم 

( مود
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روضح هب  يدادغب  یلع  جاح  فّرـشت  تیاکح  زا  یتمـسق  هب  ناوت  یم  لامتحا ، نیا  رب  يدّیؤم  ناونع  هب  .دوش  یم  هدنادرگ  زاب  یّنثم 
: دومن هراشا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  كرابم 

هب رما  ار  وا  ترـضح  .دوش  یم  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روضح  هب  دادـغب  هب  نیمظاـک  هار  هناـیم ي  رد  يدادـغب  یلع  جاـح 
راوگرزب نآ  زگره  هک  یلاح  رد  دسرپ ؛ یم  شترـضح  زا  زین  ار  یتالاؤس  دـتفا و  یم  یتاقافّتا  وا  يارب  هار  رد  دـننک و  یم  تشگزاب 

امهیلع نیمظاک  نحص  دراو  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  يافق  رد  دندرگ و  یم  زاب  نیمظاک  رهـش  هب  هک  نیا  ات  .تسا  هدروآ  یمن  اجب  ار 
يدادغب یلع  جاح  ار  تیاکح  هّیقب ي  .دراذـگ  یم  مدـق  فیرـش ، هضور ي  هب  ترـضح  نآ  ياپمه  نذا  زا  سپ  دوش و  یم  مالّـسلا 

: دنک یم  حیرشت  نینچ 

يراق نم  :» متفگ نک »! ترایز  :» نم هب  دومرف  سپ  .میدیـسوب  میدـیبسچ و  ار  سدـقم  حیرـض  رّهطم و  مرح  رد  میدـش  لـخاد  سپ  ...
هب ارم  تسا ، لضفا  هک  ترایز  ره  :» متفگ مناوخب »؟ ار  ترایز  مادک  :» دومرف يرآ » :» متفگ »؟ وت يارب  مناوخب  ترایز  :» دومرف .متـسین »

: دومرف ندناوخ و  هب  دش  لوغشم  هاگنآ  .تسا » لضفا  هللا  نیما  ترایز  :» دومرف هد »! ترایز  نآ 

...هِدابِع یلَع  ِهیَتَّجُح  ِهِضرَا َو  یف  ِهللا  ِیَنیمَأ  ای  امُکیَلَع  ُمالَّسلا 

...شناگدنب رب  وا  تّجح  ود  شنیمز و  رد  ادخ  نیما  ود  يا  امش  رب  مالس 

رگید يرونب  تسا  رّونم  نشور و  مرح  نکل  تسا و  نشور  مدـید  ار  اهعمـش  سپ  دـندرک ، نشور  لاـح  نیا  رد  ار  مرح  ياـه  غارچ 
نیا هّجوتم  چیه  هک  دوب  هتفرگ  تلفغ  نانچ  ارم  دننک و  نشور  باتفآ  رد  زور  رد  هک  دندوب  یغارچ  دننام  اهعمش  باتفآ و  رون  دننام 

: دندومرف دنداتسیا و  یقرش  فرط  رد  رس و  تشپ  هب  دندمآ  اپ  نییاپ  تمس  زا  دندش ، غراف  ترایز  زا  نوچ  .مدش  یمن  تایآ 

ترایز يرآ  :» متفگ ار »؟ مالّسلا  هیلع  نیسح  مّدج  ینک  یم  ترایز  ایآ  »

246 ص :
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قحلم نک و  زامن  :» دندومرف نم  هب  .دندش  غراف  برغم  ناذا  زا  اهنّذؤم  دندناوخ و  ار  ثراو  ترایز  سپ  .تسا » هعمج  بش  .منک  یم 
رد دنداتسیا  دارفنا  هب  دوخ  دوب و  دقعنم  اجنآ  رد  تعامج  رّهطم و  مرح  رس  تشپ  دجسم  رد  دندروآ  فیرشت  سپ  تعامج »! هب  وش 
رد .مدیدن  ار  وا  مدش  غراف  نوچ  .دش  ادیپ  یناکم  میارب  لّوا و  فص  رد  مدش  لخاد  نم  .وا و  يذاُحم  تعامج و  ماما  تسار  فرط 

(1)  . ...میدیدن ار  وا  مدرک و  صحف  مرح 

هعماج ریغ  تارایز 

.هصوصخم تارایز  هقلطم و  تارایز  دنا : میـسقت  لباق  هعومجم  ریز  ود  هب  زین  دـنا -  هّمئا  زا  یکی  هژیو ي  هک  هعماج -  ریغ  تارایز 
هصوصخم هقلطم و  ترایز 

مالّـسلا هیلع  ماما  رازم  هب  هک  يزور  ای  هام  ره  رد  رئاز  دـنرادن و  صاصتخا  یّـصخشم  تقو  هب  هک  دنتـسه  ییاـه  نآ  هقلطم  تاراـیز 
ءادهّشلادّیس نینمؤملاریما و  هقلطم ي  ترارایز  هب  ناوت  یم  خنس  نیا  زا  هنومن  ناونع  هب  .دیامن  تئارق  ار  اه  نآ  دناوت  یم  دوش  دراو 

.تسا هدمآ  اه  نآ  زا  ترایز  تفه  کی ، ره  يارب  نانجلا  حیتافم  فیرش  باتکرد  هک  درک  هراشا  مالّسلا  امهیلع 

ترایز لاثم  روط  هب  .دـنراد  هژیو  نامز  تقو و  هب  صاصتخا  دـیآ -  یم  رب  زین  ناـشمان  زا  هک  هنوگ  نآ  هصوصخم -  ياـهترایز  اـّما 
رد اهنت  نابرق  رطف و  دیع  ای  نابعـش  همین ي  بجر ، هام  همین ي  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترایز  ای  ثعبم ، زور  رد  نینمؤملاریما 

تئارق ار  هدش  دراو  تارایز  نوتم  اه  نیا  زا  ریغ  يزور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رئاز  رگا  هّتبلا  .دـنا  هدـش  دراو  اه  تبـسانم  نیا 
(. رد اّما  تسا  هدرک  ترایز  ار  ناشیا  دنک ،

247 ص :

ییالاو و جرا  بقاثلا و  مجن  فیرش  باتک  تفارش  نایب  رد  یمق  ساّبع  خیـش  موحرم   ) .يدادغب یلع  جاح  تیاکح  بقاّثلا ، مجن  - 1
دیاوف نآ  رد  هک  هحیحص  هنقتُم ي  تیاکح  نیا  رگم  بقاّثلا ) مجن   ) فیرـش باتک  نیا  رد  دوبن  رگا  :» دیامرف یم  فرـشت  نیا  تقاثو 

یلع جاـح  تیاـکح  ناـنجلا ، حـیتافم  .نآ » تساـفن  تفارـش و  رد  دوب  یفاـک  هنیآ  ره  هدـش ، عـقاو  اـهیکیدزن  نیا  رد  تسا و  رایـسب 
(. يدادغب
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درف ترایز ، تئارق  ماگنه  رد  دوشن و  هدناوخ  دورو  ّتین  هب  هدش ، دراو  زور  ریغ  رد  هّمئا  ترایز  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  تروص  نیا 
.دناوخب ار  نآ  ًءاجر »  » حالطصا هب  دشاب و  هتشاد  هقلطم  تبرق  دصق  ّتین  اهنت 

.دوش یم  هدـناوخ  ناشیا  خـماش  رّهطم و  ربق  روضحرد  کیدزن و  زا  هک  دنتـسه  ییاهترایز  هّمئا  تاراـیز  عون  هک  نیا  رگید  هتکن ي 
صاخ یناکم  هب  دّیقم  یترایز  هک  نیا  رگم  دناوخ ؛ ناشیا  هفّرـشم ي  دهاشم  زا  ریغ  ییاج  رد  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  دورو  ّتین  هب  اذـل 

رود و يا  هلـصاف  زا  دیتساوخ  رگا  ، » دشاب هدش  دـیق  هک  نیا  ای  ( (1) مالّسلا هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ياروشاع  ترایز  دننامه   ) دشابن
تسا لقن  دیعب ، زا  ادخ  لوسر  ترایز  باب  رد  هکنانچ  .دینک » هدافتسا  نتم  نیا  زا  دیناوخب  ار  ترایز  موصعم  مرح  زاریغ  یناکم  رد 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 

نآ هب  تتراـیز ) مالـس و   ) مه رود  زا  دنونـش و  یم  ار  وـت  تراـیز )  ) کـیدزن زا  ( ملّـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   ) ناـشیا
ناشیا كرابم )  ) مان زاسب و  دوخ  يور  شیپ  ربق  هیبش  يزیچ  ینک  ترایز  رود  زا  ار  شترضح  یتساوخ  رگا  سپ  .دسر  یم  ترضح 

.ت (2) :... . وگب یناد ، یم  ترضح  نآ  اب  وربور  ار  دوخ  ًابلق  هک  یلاحرد  تسیاب و  سپس  .شاب  لسغ  اب  سیونب و  نآ  يور  ار 

248 ص :

ماما ترـضح  تمدخ  : » دیوگ یم  دنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  را  فیرـش  ترایز  نیا  هک  یمرـضح  دّـمحم  نب  همقلع  - 1
ار نآ  مدرک  ترایز  کیدزن  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع ، زور  رد  رگا  هک  دییامرفب  میلعت  نم  هب  ییاعد  مدرک : ضرع  رقاب 
ح باب 71 ، تارایّزلا ، لماک  « ) .مناوخب ار  نآ  مدرک ، ترایز  ار  ناشیا  مدوخ  هناـخ ي  رود و  طاـقن  زا  رگا  هک  ییاـعد  زین  مناوخب و 

لـصف مراهچ ، شخب  تبرغ ، رد  باتفآ  باتک  هب : دـیرگنب  نآ ، ياهباوث  فیرـش و  ترایز  نیا  دروم  رد  رتشیب  تاحیـضوت  يارب  .( 8
«. اروشاع ترایز   » ناونع لیذ  مجنپ ،

ناونع هب  ار  مّظعم  ترایز  نیا  نانجلا ، حـیتافم  فیرـش  باتک  رد  یمق  ساّبع  خیـش  موحرم  ص 604 . هنـسحلا ، لامعالاب  لابقالا  - 2
لقن دـیعب » زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز   » ناونع اب  هدومن و  یفّرعم  مرکا  یّبن  دولوم  دـیع  لاـمعا  زا  یکی 

.تسا هدومن 
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ترایز نیح  رد  ابیز  یلمع  ، رکش

هراشا

تفرعم  ) تقیقح ود  نیا  هب  هک  دیـسر  يّدـح  هب  رئاز  تفرعم  یتقو  .مزال  نآ  ربارب  رکـش  تسادـخ و  تمعن  ترایز ، هب  نتفاـی  قیفوت 
مهم لامعا  زا  یکی  اذل  .دتفا  یم  یهلا  رکش  ندروآ  ياج  هب  يارب  ییاهراکهار  یپ  رد  دنک ، یم  ناعذا  ًابلق  دمح ،) تفرعم  تمعن و 
رئاز .تسا  یلمع  ینابز و  یبلق ، هبترم ي  هس  رد  یهلا  هاگرد  هب  رکش  دز ، تسد  نآ  هب  موصعم  رازم  رانک  رد  دیاب  هک  يا  هتـسیاش  و 

نآ ربارب  رکـش  تسا و  تمعن  تراـیز   » هک یهلا  یفّرعم  ماـهلا و  نیا  ربارب  رد  هبترم ، نیرت  يا  هیاـپ  ناوـنع  هب  تسخن و  هـبترم ي  رد 
ترایز و ردق  دنک ، یم  كرد  ار  شماما  رـضحم  دـبای و  یم  یهگآ  ترایز  راثآ  هب  وا  هک  یماگنه  .دـنک  یم  دایقنا  ًابلق  دراد » موزل 
ار شا  هدـش  بیـصن  ترایز  بیترت  نیا  هب  .دوش  یم  نشور  رتشیب  شیارب  تمعن  نیا  رطاـخ  هب  يرازگرکـش  موزل  روزم و  هب  تفرعم 
رد هنوگ  نیا  .دـناد و  یم  يرازگرکـش  هب  فّـظوم  ًاـبلق  راـگدرورپ و  نویدـم  ار  دوـخ  درمـش و  یم  یهلا  فـطل  تمعن و  تبهوـم ،

.دهد یم  ماجنا  ار  ترایز  تمعن  یبلق  رکش  تقیقح ،

تارایز هنیآ ي  رد  ادخ  دمح 

یم رد  تکرح  هب  ار  شناـبز  وا  بلق  دـنک ؛ یم  ادـیپ  هار  رئاز  ناـبز  هب  یبـلق ، شـشوج  شزیخ و  شزیگنا و  نیا  دـعب ، هلحرم ي  رد 
هاگترایز هب  لین  هار  رد  هک  ار  یهلا  فاطلا  دوش و  یم  روآدای  ار  نآ  ندوب  تمعن  دـنیب ، یم  هجاوم  ترایز  اـب  ار  دوخ  یتقو  دروآ و 

ینابز رکـش  نیا  زا  يا  هولج  .دزاس  یم  نابز  درو  ار  نیَملاعلا » ِّبَر  ِهللاُدـمَحلا   » رکذ دـنک و  یم  رورم  دوخ  اب  هدـش  شلمـش  موصعم 
ماگنه ترایز و  همّدـقمرد ي  هک  تسا  تیاور  .درک  هدـهاشم  فرـشا  فجن  رهـش  هب  دورو  لامعا  رد  ناوت  یم  ار  بلق  زا  هتـساخرب 

: دنک يراج  نابز  رب  ار  تالمج  نیا  رئاز  نینمؤملاریما ، مرح  هب  دورو 

یخَأ َمَرَح  ینَلَخدَأ  یّتَح  َهورکَملا  یِّنَع  َعفَد  َدیعَبلا َو  َِیل  يوَط  ِهِّباوَد َو  یلَع  ینَلَمَح  ِهِدِالب َو  یف  ینَرَّیَس  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا 
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ام اذِهل َو  انادَه  يّذلا  ِهللاُدمَحلَا  ِِهلوسَر  یِّصَو  ِربَق  ِراّوُز  نِم  ینَلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدـمَحلَا  ٍهیفاع  یف  ِهینارَأ  مّلَـس َو  هلآ َو  هیَلَع َو  هللا  یّلَـص  ِهِِّیبَن 
.ُهللا (1) انادَه  نَأ  الَول  َيِدتهَِنل  انُک 

نم زا  ار  نامیالمان  دیدرونرد و  میارب  ار  رود  هار  دومن و  لمح  شناگدبنج  رب  داد و  ریس  شیاهنیمزرس  رد  ارم  هک  ساپـس  ار  يادخ 
ربق نارئاز  زا  ارم  هک  ار  ادـخ  ساپـس  .دـنایامن  نم  هب  تیفاع  رد  ار  نآ  درک و  لخاد  شلوسر  ردارب  مرح  هب  ارم  هک  نیا  اـت  درک  رود 

یمن تیاده  زگره ]  ] ام درک  یمن  نینچ  رگا  هک  دومن  تیاده  رما ]  ] نیا هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  .داد  رارق  شا  هداتسرف  نیشناج 
.میتفای

ترایز رد  یلمع  ینابز و  رکش 

ترایز يوس  هب  رئاز  تکرح  لماع  نیرت  یلصا  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  تیالو و  نآ  رهوگ  هک  یهلا ، تیاده  تمعن 
رئاز هک  نیا  .دنا  هتـساخرب  یهلا  تمحرم  زا  اهنت  اهنت و  طیارـش ، ندمآ  مهارف  هار و  ندش  راومه  نآ ، زا  سپ  دهد و  یم  لیکـشت  ار 

هتساخرب دسرب ، موصعم  ماما  میرح  هب  شیاپ  تفآ ، نودب  تمالس و  اب  دراذگب و  رس  تشپ  ار  شهار  رس  ياهرهش  ّتینما ، اب  هتسناوت 
دراو هاگآ ، رئاز  یتقو  .تسا  هتفرگ  رارق  وا  رایتخا  رد  قاقحتـسا  یب  لاـعتم ، يادـخ  بناـج  زا  دـنادن  اـی  دـنادب  هک  تسا  یلّـضفت  زا 

هدجـس ي دـتفا و  یم  كاخ  هب  دـنک ، یم  رواب  تسا ، يراج  اضف  نآ  رد  هک  ار  یهلا  تاضویف  شراب  دوش و  یم  شماما  هناتـسآ ي 
هدجس  » زین و  دنتسه -  یهلا  دمح  يواح  هک  تارایز  زا  یتارابع  ای  نیملاعلا - » ّبر  هللادمحلا   » رکذ اب  ینابز  رکـش  .درازگ  یم  رکش 

.دناسر یم  روهظ  هّصنم ي  هب  ار  وا  یبلق  داقتعا  قیدصت و  هدش و  یّلجتم  رئاز  حراوج  رد  هک  تسا  یبلق  رکش  رولبت  ود  رکُش » ي 

تمعن نآ  زا  هک  تسا  نیا  هب  تمعن  یلمع  رکـش  هک  هتفایرد  وا  .دزادرپ  یم  شمعنم  ساپـس  هب  ًالمع  رازگرکـش ، ِرئاز  دعب ، مدق  رد 
هدافتسا ي 8.
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هب رتُرپ  تسد  یلوبق  طیارـش  داجیا  اب  دنک  یم  یعـس  درب و  یم  ار  هرهب  رثکاّدـح  نآ  زا  ترایز  يانثا  رد  هک  تساذـل  دوش ، حـیحص 
.ددرگ زاب  دوخ  نیمزرس 

ترایز زا  حیحص  يرو  هرهب  یلمع و  رکش  هناشن ي 

بادآ وم  هب  وم  ای  دـناوخب  ار  روثأم  تارایز  یمامت  رئاز  هک  تسین  نیا  هب  طقف  تراـیز ، زا  حیحـص  يرو  هرهب  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
اب دـشاب و  هتـشاد  یحیحـص  صلاخ و  ّتین  هک  تسا  نآ  رت  مهم  اه  نیا  زا  هکلب  .دـنک  تیاعر  دـنا ، هدومرف  هک  ار  یلامعا  تراـیز و 
رد .دیامن  داجیا  شیادخ  بناج  زا  ار  دوخ  لمع  شریذپ  هنیمز ي  تساه ، نآ  رب  ّبترتم  ترایز  یلوبق  هک  یتادـیهمت  ندرک  مهارف 

تمعن نیا  هدروآ و  ياجب  ار  نآ  یلمع  رکـش  هک  دـشاب  نئمطم  دـناوت  یم  هدرب و  هرهب  نسحا  وحن  هب  ترایز  تمعن  زا  تروص  نیا 
.تسا هدومنن  نارفک  ار  یمظع 

ترایز یلمع  رکش 

درف هک  تسا  نشور  ًالماک  .دوش  رهاظ  تراـیز -  زا  سپ  شیپ و  رئاز -  لـمع  رد  دـیاب  تراـیز  تمعن  رکـش  هک  نیا  رگید  هتکن ي 
اجب  » ای هللادـمحلا »  » نتفگ .دـنک  تفلاخم  دـنوادخ  رما  اب  تمعن ، تفایرد  لابند  هب  لـمع و  رد  یلو  دـشاب  رکـش  یعّدـم  دـناوت  یمن 
درف لمع  رد  تفرعم  نیا  هک  دنک  یم  تمعن »  » و دمح »  » هب تبسن  ناسنا  یبلق  تفرعم  زا  تیاکح  یطرش  هب  رکش » هدجس ي  ندروآ 

قفانم فالخ  رب  دنک -  یم  نمؤم  هک  يدمح  .دنبای  یم  یبلک  توافت  هک  نیمه  رد  ًاقیقد  قفانم  اب  نمؤم  نتفگ  دمح  .دـبای  زورب  زین 
تیاعر تیـصعم و  كرت  یلمع ، رکـش  نیا  همزال ي  .تسا  راکـشآ  رهاظ و  مه  شلمع  رد  هتـساخرب  وا  بلق  زا  هک  لاـح  نیع  رد  - 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  .تسا  ترایز -  نایرج  رد  ًاصوصخ  عرو - 

.َّلَجَوَّزَع (1)4. ُهللا  َمَّرَح  اّمَع  ُعَرَولا  ٍهَمِعن  ِّلَک  ُرکُش 
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.تسا هدومن  مارح  لجوزع  يادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  زیهرپ  یتمعن ، ره  رکش 

هک نیا  هب  تیانع  اب  نیا  زا  رتارف  یّتح  دوش و  بکترم  ار  یمارح  دیابن  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  رئاز  .دنرفانتم  قیرط  ود  تیصعم  یگدنب و 
ّطخ مینک  یم  دـیکأت  ًادّدـجم  .تسا  هتـشادرب  راـگدرورپ  یلمع  رکـش  هار  رد  ار  ماـگ  نیلّوا  دزیهرپب ، دـیاب  زین  یکاـن  هبـش  رما  ره  زا 

رد تکرح  ینعی  یگدـنب  هکلب  دومن  لابند  يزاوم  روط  هب  ار  ود  ره  ناوت  یمن  زگره  دـنرفانتم و  مه  اـب  وا  تعاـط  ادـخ و  تیـصعم 
رد هک  یبادآ  ًاصوصخ  .تسا  مه  رانک  رد  ادـخ  تعاط  هب  مادـقا  مارح و  زا  زیهرپ  نآ ، رد  دـصقم  هب  لـین  همزـال ي  هک  هداـج  کـی 

رظن و زا  ندـنام  هدیـشوپ  اهمناخ  رد  عرو  همزال ي  .دـشاب  ناشیا  یلمع  رکـش  قادـصم  دـناوت  یم  میدـش ، رّکذـتم  رئاز  ناوناب  دروم 
كان ههبش  روما  یّتح  ای  مارح  زا  ار  دوخ  هاگن  يرئاز  درم  ای  دشابن  مزتلم  بادآ  نیا  هب  يرئاز  يوناب  رگا  تسا و  نامرحمان  ییاسانش 

.تسا هدومن  نارفک  ًالمع  ار  ترایز  تمعن  هتفر و  فارحنا  هب  یلمع  رکش  قیرط  زا  دنکن  ظفح 

.تسا عرو  نآ  رانک  رد  اوقت و  یلمع ، رکش  همزال ي 

.ددرگن زاب  دوخ  نیـشیپ  ناهانگ  زا  دربن و  هبوت  هب  تسد  لّوا  مدق  رد  دشاب ، هتـشاد  هانگ  رب  رارـصا  دـناوت  یمن  رازگرکـش ، رئاز  سپ 
ات درادرب  شود  زا  ار  شتائّیـس  راب  ادخ ، هاگرد  رد  هّمئا  نداد  رارق  عیفـش  اب  دنک  یم  یعـس  ترایز ، تسخن  ماگ  رد  رازگرکـش  رئاز 
هب هّجوت  اب  تشگزاب ، شا  یترایز  رفس  زا  رئاز  هک  نآ  زا  سپ  رگید  يوس  زا  .دنادب  ترایز  تمعن  یلمع  يوگـساپس  ار  دوخ  دناوتب 
هب هراومه  دنک و  زیهرپ  تاهبتـشم  زا  دراد ، هاگن  ار  عرو  بناج  دـنک  یم  یعـس  دـنا ، هدرک  شبیـصن  ار  یتمعن  هچ  دـناد  یم  هک  نیا 

.دشاب هتخادرپ  شراگدرورپ  رکش  هب  ًالمع  ات  دیامن  مادقا  یکان  ههبش  لمع  ره  زا  شنید  تنایص 
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راگدرورپ رکش  همزال ي  ، تمعن يدایا  رکش 

رکش قادصم  تمعن : يدایا  رکذ 

؛ تسا هتـشگ  بیـصن  دـنوادخ  يوس  زا  تاقولخم  تالامک  همه ي  تسادـخ و  بناـج  زا  هک  دـسر  یم  ناـسنا  هب  یتکرب  ریخ و  ره 
همه ي دناوت  یم  ادخ  دنچ  ره  هک  تسا  يرورض  مه  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اّما  .دنشاب  یهلا  فاطلا  رازگرکش  ناگمه  دیاب  هک  تساذل 

تاقولخم هب  ار  نآ  یطیاسو  بابسا و  قیرط  زا  هک  هداد  رارق  نینچ  ار  دوخ  ّتنس  یلو  دنک ، ناگدنب  بیـصن  هطـساو  نودب  ار  اهتمعن 
ییوگ .تسا  هدرک  هطـساو  ار  هطـساو  نآ  هک  تسادخ  نیا  تقیقح  رد  دسر ، یم  ام  هب  يا  هطـساو  تطاسو  هب  یتمعن  یتقو  .دناسرب 

اّما .دسر  یم  ناگنشت  هب  دبای و  یم  نایرج  نآ  رد  وا  ّتیشم  هب  یهلا  ياطع  راس  همـشچ  هک  تسا  يرتسب  تمعن ، ضیف و  هطـساو ي 
.تسا تمعن  هطساو ي  زا  رّکشت  بجاو ، رما  نیتسخن  یلصا ، معنم  زا  ینادردق  هّجوت و  زا  سپ  هک  تسناد  دیاب 

مالّسلا هیلع  داجس  ماما  قوقح  هلاسر ي  نایب  رد  ناسنا  هدهع ي  رب  نیدلاو  ّقح 

راگدرورپ زا  يرازگـساپس  همزال ي  اه ، نآ  ربارب  ندوب  رازگرکـش  دـنردام و  ردـپ و  یهلا ، ياـه  تمعن  ّمهم  ياـه  هطـساو  زا  یکی 
: دننک یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  ناسنا  رب  ردپ  ّقح  هّیقوقح ، هلاسر ي  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  .تسا 

ِرِدَـق یلَع  ُهرُکـشا  َهللا َو  دَـمحا  ِهیف َو  َکیَلَع  ِهَمعِّنلا  ُلصَأ  َكابَأ  َّنَأ  مَلعاَف  َُکبِجُعی  اّمِم  َکِـسفَن  یف  َتیَأَر  اـمهَمَف  ...َکـیبَأ  ُّقَح  اـّمَأ 
.َِکلذ (1)

هشیر ي تردپ  هنیمز ،]  ] نآ رد  هک  نادب  دنک ، یم  ترورـسم  هک  يدـید  يزیچ  شیوخ  رد  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  ...تردـپ  ّقح  اّما 
.3 .شاب رازگرکش  تمعن  نامه  هزادنا ي  هب  نآ  رطاخ  هب  ار  ادخ  .تسا و  هدمآ ] دورف   ] وت رب  هک  تسا  یتمعن 
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: دنیامرف یم  ردام  دروم  رد  و 

ِموَّنلِاب َكَذِّذَُـلت  اهِـسُؤِبب َو  َکُمِّعَُنت  یحـضَت َو  َکَّلُِظت َو  َأمظَت َو  َکَیِوُرت َو  يرعَت َو  َكَوُسکَت َو  َیِه َو  َعوُجَت  َعبـشَت َو  نَأ  تَیِـضَرَف  ... 
.ِهِقیفوَت (1) ِهللا َو  ِنوَِعب  ّالِإ  ِهیَلَع  ُرِدقَت  َو ال  ِکلذ ؟ ِردَق  یلَع  اهُرُکشَتَف  َکَنود  ََکل َو  اهَدَرب  اینُّدلا َو  َّرَح  ُرِشاُبت  ...اِهقَرَِأب 

دشاب هتشت  دوخ  دناشونب و  ار  وا  دشاب و  سابل  یب  دوخ  دناشوپب و  ار  وت  دنامب و  هنسرگ  دوخ  يوش و  ریس  وت  هک  دش  یـضار  سپ  ... 
زا باوخ  تفر  اب  ماگنه  بش  درادب و  تمعن  زان و  رد  ار  وت  شندیشک  یتخـس  اب  دشاب و  باتفآ  ریز  دوخ  دراپـسب و  هیاس  هب  ار  وت  و 

رادقم نیا  هب  وت  ایآ  سپ  ددرگ ، یم  نیجع  وت  رطاخ  هب  وت و  يارب  ایند  يامرس  امرگ و  اب  ...دیامن  باوخ  زا  بایماک  ار  وت  شنامشچ 
.وا قیفوت  دنوادخ و  يرای  هب  رگم  درک  یناوت  یمن  نینچ  و  ییوگ ؟ یم  شساپس 

اه نآ  رکش  قادصم  نیدلاو : يارب  اعد 

: دنیامرف یم  نینچ  دنا ، هدرک  یکین  شّقح  رد  هک  یناسک  لابق  رد  ناسنا  هفیظو ي  هرابرد ي  هاگنآ 

َهللا َنَیب  َکَنَیب َو  امیف  َءاعُّدـلا  َهل  ُِصلُخت  َهَنَـسَحلا َو  ََهلاقَملا  َُهل  َرُـشنَت  هَفوُرعَم َو  َرُکذَـت  ُهَرُکـشَت َو  نَأَـف  َکـیَلَع  ِفورعَملا  يِذ  ُّقَح  اـّمَأ  َو 
(2)  . ...ًهَِینالَع ًاّرِس َو  ُهَترَکَش  دَق  َتنُک  َِکلذ  َتلَعَف  اذِإ  َکَّنِإَف  ُهَناحبُس 

وکین نانخس  ییامن و  دای  شا  یکین  زا  ینک و  يرازگرکش  ار  وا  هک  تسا  نیا  هداد  ماجنا  ییوکین  راک  وت  هرابرد ي  هک  یـسک  ّقح 
ناهنپ و رد  ار  وا  يدرک  نینچ  رگا  سپ  ینک ، اعد  هناصلاخ  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  تدوخ و  نایم  رد  یهد و  شرتسگ  ار  شا  هرابرد 

.5  . ...يا هدرازگ  ساپس  راکشآ ،

254 ص :
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.تسا دنوادخ  ربارب  رد  يرازگرکش  همزال ي  نیدلاو ، ياهراثیا  لابق  رد  يرازگرکش 

تسا نآ  ياج  تساعد -  تباجتسا  عقاوم  زا  هک  ترایز -  ماگنه  رد  ًاصوصخ  تسا ، نایامن  اعد »  » رد ییابیز  هب  رکش  زورب  رولبت و 
يروآدای زین  .مینک  بلط  یهلا  هاـگرد  زا  ار  اـه  یبوخ  اـهریخ و  ریاـس  ناـهانگ و  شزرمآ  رمع ، ياـقب  دوخ ، رداـم  ردـپ و  يارب  هک 

يارب ناشتیبرت  يزاس  هنیمز  هب  رکّذت  دنا ، هدیزرو  هک  یناوارف  ياهیراکادف  دـنا و  هدرک  راومه  دوخ  رب  ام  دـشر  هار  رد  هک  ییاهجنر 
ریاـس اـه و  فطل  نیا  ربارب  رد  ناـشیا ، زا  دوـخ  نتـسناد  رازگـساپس  میریگب و  لد  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  اـم  هک  نیا 

نامدای هب  دیاب  هراومه  سپ  .دنک  یم  لیمکت  تسادـخ -  رکـش  همزال  هک  ار -  اه  نآ  زا  ام  يرازگرکـش  هک  تسا  يدراوم  فاطلا ،
يارب اعد  رکـش ، نیا  ياه  هوحن  نیرتهب  زا  یکی  هداد و  رارق  دوخ  رکـش  قادصم  ار  ردام  ردپ و  زا  رّکـشت  ناحبـس ، يادخ  هک  دشاب 

هب هک  ارچ  هتـشاذگ ؛ مک  دـنوادخ  رکـش  زا  عقاو  رد  دـنک ، یهاـتوک  هفیظو  نیا  يادا  رد  هک  یـسک  .تسا  هفّرـشم  دـهاشم  رد  ناـنآ 
: مالّسلا هیلع  اضر  ماما  هدومرف ي 

.َهللا (1) ِرُکشَی  َمل  ِهیِدلاو  رُکشَی  َمل  نَمَف 

.تسا هدازگن  رکش  ار  ادخ  دنکن  رکش  ار  شنیدلاو  هک  یسک 

يدایا هلسلس ي  رس  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  نتفگ  رکش 

رّهطم سّدقم و  دوجو  دنا ، هدش  هطساو  وا  تکرب  هب  وا و  رطاخ  هب  زین  رگید  طیاسو  همه ي  هک  یهلا  تمعن  هطساو ي  نیرتگرزب  اّما 
بحاص نیا  .ددرگ  نامریگتـسد  یتاریخ  نینچ  هدـش  ثعاب  هک  تسوا  ضیف  تطاسو  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ناـمّزلا  بحاـص  ترـضح 

هک تسام  يالوم  نیا  .مینیشنب  نآ  رـس  رب  دهد  یم  هزاجا  ام  هب  دنک و  یم  نهپ  ار  شیاطع  هرفـس ي  یترایز  رفـس  ره  رد  هک  تسام 
زور و 8. هکلب  راب  نیا  اهنت  هن  وا  .دنک  یم  نامیزور  ار  ترایز  قزر  دهد و  یم  قایتشا  ام  هب  دراد ، یم  رب  نامهار  رس  زا  ار  عناوم 

255 ص :
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هدش و هدنادرگ  نامرس  زا  هک  ییالب  ره  تباب  مییوا ، نویدم  یتمعن  ره  يارب  نونک  ات  نامتقلخ  يادتبا  زا  تسا ؛ هدوب  ام  رکف  هب  بش 
ایاطع و میهاوخب  رگا  ًالـصا  .میراکهدـب  وا  هب  میا  هتفای  افـش  نآ  زا  هک  ییرامیب  ره  هتـشذگ و  نامـشوگ  راـنک  زا  هک  يراـتفرگ  ره 
وا زا  هک  ّتنم  همه  نیا  اب  .میبای  یم  رت  زجاع  ار  شیوخ  اه  نآ  رکـش  زا  میناـم و  یم  زجاـع  هک  یتسار  مینک ، هرامـش  ار  وا  تاـمارک 

یترایز رفس  رد  هک  تسین  راوازس  ایآ  هدیراب ، نامرس  رب  هفقو  یب  وا  تمارک  ربا  زا  هک  یندماین  هرامـش  هب  ِتمعن  همه  نیا  اب  میراد و 
هک یتاظحل  رد  تسین  هتـسیاش  ایآ  میـشاب ؟ هتـشاد  رظن  رد  ار  وا  اهنت  اهنت  مینک و  شومارف  ار  دوخ  یتاظحل -  اـی  قئاـقد  يارب  یّتح  - 

كانزوس ياهاعد  زا  یخرب  لقاال  دوش ، یم  ادـخ  هاگرد  رد  ییادـگ  هبانا و  هّجوت و  رـسارس  نامناج  مینک و  یم  ادـیپ  تاجانم  لاح 
هّبق ي تحت  اعد  هک  میناد  یم  رگا  میـشیدنیب ؟ وا  لکـشم  هب  میـشاب و  وا  يراـتفرگ  زا  ییاـشگ  هرگ  رکف  هب  مینک و  وا  جرخ  ار  دوخ 
وا يارب  ادـخ  زا  میبـسچب و  ناـمیایند  هزور ي  ود  هب  طـقف  هک  تسین  فـیح  تـسا ، باجتـسم  مالّـسلا  هـیلع  ءادهّـشلادّیس  هیماـس ي 

یلـص ادـخ  لوسر  هک  میا  هدینـشن  رگم  میهدـن ؟ رارق  وا  جرف  ار  دوخ  زاین  نیرتساسح  بلط و  نیرت  مهم  هک  تسین  فیح  میهاوخن ؟
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

.َُهل (1) َهللا  اوُعدأَف  ُهَنُوفاُکت  ام  اوُدِجَت  َمل  نِإ  هُُوفاکَف َو  ًافورعَم  مُکاتآ  نَم 

.دینک اعد  ادخ  هاگرد  رد  شیارب  دنک  ناربج  ار  نآ  هک  دیتفاین  يزیچ  رگا  سپ  .دینک  شناربج  درک ، امش  ّقح  رد  ییوکین  سک  ره 

.تسا ناشیا  يارب  اعد  ندرک و  دای  مالّسلا ، هیلع  رصع  ماما  زا  يرازگرکش  همزال ي 

وا دوـخ  هک  میا  هدینـشن  رگم  مییآرب و  شترـضح  ياـهفطل  یفـالت  سپ  زا  میناوـت  یم  مینآ ، قرغ  هک  یتـمعن  ياـیرد  نیا  اـب  رگم  و 
.د : تسا هدومرف 

256 ص :
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.مُکُجَرَف (1) َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَفلا  ِلیجعَِتب  َءاعُّدلا  اوُِرثکَأ  َو 

.تسامش دوخ  شیاشگ  هیام ي ] لمع ،  ] نیا هک  دینک  اعد  رایسب  نم ]  ] جرف يارب 

الوم لابق  رد  دبع  هفیظو ي  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد 

ترایز هظحل ي  هظحل  رد  ار  وا  طقف  وا و  دـنز ، یم  جوم  ام  بلق  رد  وا  ّتبحم  تفرعم و  رگا  هک  تسین  گنرد  يا  هظحل  ياج  سپ 
دنا هتفگ  اعد  سامتلا  هک  زین -  رگید  نانمؤم  يارب  ادـخ  زا  مینک و  اعد  مه  يرگید  سک  يارب  رگا  لاح  نیا  اب  میروآ ! رظن  رد  دوخ 

، دنوش رورسم  مینک  یم  اعد  ناشناتـسود  يارب  هک  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  دشاب  ّتین  نیا  هب  دناوت  یم  میهاوخب ، يزیچ  - 
.دنک یم  داش  ار  راوگرزب  نآ  لد  ناشیا ، رادتسود  نمؤم  يارب  اعد  نوچ 

دوخ ياعد  زادگ  زوس و  ههجو ي  ار  نآ  میشیدنیب و  زاین  کی  هب  اهنت  دوخ ، ناوارف  ياه  هتـساوخ  نایم  زا  ام  هک  دسرب  يزور  شاک 
زرا مه  دـیاب  ناشماما  اب  نامیا  لها  هطبار ي  .دـشاب  ناـمبحاص  جرف  لـیجعت  نامرورـس و  زا  ـالب  عفر  بلط ، زاـین و  نآ  میهد و  رارق 

شیپ شیب و  دیاب  دور  یم  ترایز  هب  یتقو  دوش ؛ لئاق  ّتیولوا  شیاقآ  يارب  روما  همه ي  رد  دیاب  هدنب  دـشاب ، الوم  اب  دـبع  هطبار ي 
همه ي رد  هک  تسا  نیا  تیالو  لوبق  همزال ي  ًالوصا  دراد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  وا  تجاح ، بلط  ّتین و  رد  دـشیدنیب و  وا  هب  دوخ  زا 

روط هب  ار  شماما  ّتیولوم  هک  دنک  اعّدا  دناوت  یمن  هن  رگ  دریگ و  رارق  هّجوت  دروم  هدنب  تساوخ  زا  شیپ  الوم  لیم  روما ، تالاح و 
.تسا هتفرگ  ندرگ  هب  ار  وا  ّتیّقر  هتفریذپ و  لماک 

ترایز يانثا  رد  هتسیاش  یلمع  : مالّسلا هیلع  ماما  اب  نتفگ  نخس 

اب ندرک  وگتفگ  دوخ  نابز  اب  ندوشگ و  نخـس  هب  بل  دومن ، مادـقا  نآ  هب  ناوت  یم  تراـیز ، ياـنثا  رد  هک  ییوکین  لاـمعا  زا  یکی 
.1 .تسا مالّسلا  هیلع  روزم  ماما 

257 ص :
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 - شمـسج ندوب  نوفدم  مغر  یلع  نامتّیعقوم -  دوهـش  ام و  لاحرب  یهاگآ  تهج  زا  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  میدـقتعم  هک  ییام 
ام مب  ریز و  زا  دنیب و  یم  ار  ام  هاگیاج  دونـش و  یم  ار  نامتفگ  فرح و  وا  میراد  رواب  هک  ییام  تسا ، شندوب  هدـنز  نامز  نوچمه 

تسبوخ اهراتفگ  نیا  رد  .مییوگب  نخـس  وا  اب  بدا -  ظفح  طرـش  هب  دوخ -  تاّیبدا  اب  مینک و  باطخ  ار  وا  میناوت  یم  تسا ؛ ربخاب 
، شترـضح ییادف  ار  نامیتسه  دنزرف و  لام و  ناج و  ردام و  ردپ و  مینادـب و  ماما  ینابرق  ار  شیوخ  تارایز ، نوتم  زا  يوریپ  هب  هک 

: مینک یفّرعم 

.مینادب ماما  ییادف  ار  دوخ 

.یتَرسُأ (1) یلام َو  یلهَأ َو  یسفَن َو  یّمُأ َو  ُمتنَأ َو  یبَِأب 

.ما هداوناخ  لام و  لها و  مدوخ و  مردام و  ردپ و  داب  ناتیادف 

تسا و ناشیا  روضح  هب  لاـح  ضرع  اـهیراوشد و  زا  ندرب  تیاکـش  یعون  هب  نتفگ ، ماـما  اـب  ار  لد  درد  لد و  هرفـس ي  ندرک  زاـب 
وا زا  دنک و  یم  زارد  میرک  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  ییادـگ  تسد  یعون  هب  هتـسب ، دـیما  ترایز  رثا  رد  ناشیا  يریگتـسد  هب  هک  یـسک 

.دیامنن شدیمون  دوخ  هاگرد  زا  هک  دهاوخ  یم 

رگید یلمع  مالّسلا : مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رکذ 

تیب لها  تایانع  هب  نامدیما  نتفرالاب  رد  میـشاب و  دنب  ياپ  نآ  هب  ماما  اب  هبطاخم  نایرج  رد  تسبوخ  هک  يرگید  هدیدنـسپ ي  لمع 
بئاصم اهجنر و  درد و  يروآدای  ًانیقی  .دشاب  یم  ناشیا  رضحم  رد  ناراوگرزب  نآ  بئاصم  رکذ  تسا ، زاسراک  رایسب  مالّسلا  مهیلع 
ًاـصوصخ زین -  ناشتایح  نامز  رد  هکنانچ  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  بوبحم  هدیـسر ، سّدـقم  ياهناج  نآ  هب  هک  ییاـه  تحارج  و 

زوس و دوخ  هویـش ي  نابز و  اب  هک  یماگنه  اذـل  .تسا (2)  هدوب  نینچ  مالّسلا -  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترـضح  تبیـصم  رکذ  درومرد 
(7 غاد درد و  زادگ و 

258 ص :

.هریبک هعماج ي  ترایز  ص 99 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
یـسوم نب  ّیلع  میالو  اقآ و  رب  مارحلا ) مّرحم  ماّیا   ) ماـّیا نیا  لـثم  رد  :» دـیوگ یم  لـبعد  دـیرگنب : تیاور  نیا  هب  هنومن  ناونع  هب  - 2

ناشنارای دوب و  هدزمغ  نوزحم و  يدرف  هنوگ ي  هب  ناشنتـسشن  هک  یلاح  رد  مدـید  ار  ناشیا  سپ  مدـش  دراو  مالّـسلا  امهیلع  اـضرلا 
تسد و اب  ام  رواـی  لاـح  هب  اـشوخ  لـبعد ! يا  يدـمآ  شوخ  : » دـندومرف دـندید ، دورو  لاـح  رد  ارم  یتقو  سپ  .دـندوب  ناـشیا  رود 
هک مراد  یم  تسود  لبعد ! يا  : » دندومرف سپـس  .دندناشن  دوخ  رانک  ارم  دندرک و  زاب  اج  ام  يارب  دوخ  هاگیاج  رد  سپـس  .شنابز »

ًاـصوصخ نامنانمـشد  رب  هک  تسا  ینامداش  ماّیا  تشذـگ و  تیب  لها  ام  رب  هک  تسا  ینزح  ماّیا  ماـّیا ، نیا  هک  یناوخب  يرعـش  میارب 
، دندناشن هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  هداوناخ ي  دندز و  شیوخ  مرح  ام و  نیب  يا  هدرپ  دنتـساخرب و  ناشیا  سپـس  ...تشذـگ ».  هّیما  ینب 

ماما تبیـصم ] رد  ! ] لبعد يا  :» دندومرف دـندرک و  ور  نم  هب  سپـس  .دـنیرگب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناشّدـج  تبیـصم  رب  هک  نآ  يارب 
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« .راذگم مک  ام  يرای  زا  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  سپ  .يا  هدـنز  ات  ام  رگـشیاتس  ییام و  روای  وت  هک  ناوخب  هیثرم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
ص 257) ج 45 ، راونالاراحب ، )
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هّجوت میزادرپب ، هدیسر  ناشیا  هب  هک  یتامیالمان  رب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تیزعت  هب  مینک و  راکشآ  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  بئاصم 
.میا (1) هدومن  بلج  دوخ  هب  شیپ  زا  شیب  ار  تارضح  نآ 

رگید یلمع  روزم : زا  يرازگرکش 

.تسا بجاو -  هکلب  و  هدیدنـسپ -  رایـسب  روزم  زا  يرازگرکـش  دـش ، حرطم  تمعن  يدایا  رکـش  باب  رد  هک  یتاکن  هب  هّجوت  اـب  زین 
تسرد .دوش  هدیـشخب  یـسک  هب  ناشیا  ياضما  تساوخ و  نودب  هک  تسین  ییاطع  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  مرح  هب  فّرـشت  قیفوت 
نامیاپ دنا  هدومرف  هزاجا  هک  تسه  ردق  نیا  اّما  تسین ، ناشیا  رابرد  رد  نامندـش  هتفریذـپ  رب  لیلد  ماما  رازم  رد  ام  روضح  هک  تسا 

ار هار  رهاظ  رد  دنا و  هدشن  نامعنام  ندمآ  زا  هک  نیمه  اذلف  .دبایب  هار  یـسدق  ّوج  نآ  رد  نام  هدولآ  ناج  مسج و  دسرب و  اج  نآ  هب 
(7 .دراد رکش  ياج  دنا ، هتسبنام  رب 

259 ص :

نیا ياهتنا  رد  هک  اجنآ  تفای ؛ ناوت  یم  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  هّمئا  هعماج ي  ترایز  نتم  رد  ار  ییاـبیز  لـمع  نینچ  هنومن ي  - 1
ءادهّشلادّیس و تداهش  یبتجم و  ماما  رکیپ  تمرح  کته  نینمؤملاریما ، قرف  رب  تبرـض   ) تیب لها  فلتخم  ياه  تبیـصم  زا  ترایز 

سپ ...مُکتَّمَع  یتَّلا  ّاِلا  ُبئاصَملا  مُکتَمَِزل َو  یتَّلا  ّاِلا  یتَداس  ای  ُنَحِملا  لَـهَف  میراد : یم  هضرع  ناـشیا  هب  اـهتنا  رد  دوش و  یم  داـی  ...( 
!؟ هتفرگ ارف  ار  امـش  هک  تسا  نآ  زج  اـه  تبیـصم  هدـش و  امـش  ریگناـبیرگ  هـک  تـسا  نآ  زج  ياـه  تـنحم  اـیآ  نـم ! نارورـس  يا 

ص 167) ج 102 ، راونالاراحب ، )
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نداهن ناوت  رس  رگ  ناناج  ناتسآ  رب 

دز ناوت  نامسآ  رب  يدنلب  رس  گنابلگ 

هب دـنا و  هدوب  اـم  هب  دوخ  تفرعم  قّـقحت  هطـساو ي  هک  نیا  رطاـخ  هب  تسا ، بجاو  مالّـسلا  هیلع  روزم  ماـما  زا  رّکـشت  بیترت  نیا  هب 
میـشاب رازگرکـش  دیاب  .دنا  هتخاس  نیجع  دوخ  ّتبحم  اب  ار  نامحور  دنا و  هداد  ياج  نامناج  رد  ار  ترایز  تّمه  قوش و  نآ  لابند 
یتمعن ناشترایز  هک  میمهفب  زین  مینز و  ماگ  ناشرادید  هداج ي  رد  مینک و  ادیپ  ناشترایز  ناشیا و  هب  ّتبحم  ات  دنا  هدرک  يراک  هک 

.یندشان مهف  تسا  یتمظع  ینتفگ و  ساپس  تسا 

ترایز نایرج  رد  الاو  لمع  ود  : اعد لّسوت و 

ترایز اعد و 

روثأم نوتم  رد  ترایز  اعد و  یگتخیمآ 

اعد و تراـیز ، عوضوم  هس  یگتخیمآ  ددرگ  یم  نشور  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تاراـیز  نوتم  رد  لـّمأت  اـب  هک  ییاـبیز  تاـکن  زا  یکی 
یم رب  اعد  هب  تسد  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  مالس  انث و  راثن  زا  سپ  ًابلاغ  مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تارایز  روثأم  نوتم  رد  .تسا  لّسوت 

.میبلط یم  زاین  شرگـشیاشخب  هاگرد  زا  مینک و  یم  تاجانم  وا  اب  میناوخ ، یم  شا  هدیزگرب  ّیلو  راوج  رد  ار  لاعتم  يادخ  میراد و 
هزادنا هچ  ات  ماما  رضحم  رب  دراو  رئاز  دهد  یم  ناشن  دنتـسه و  يدیحوت  دنلب  میهافم  يواح  ًالومعم  هدمآ ، تارایز  رد  هک  ییاهاعد 

هب .تسا  هدرک  بیغرت  ماـما  روضح  رد  ندز  وناز  هب  ار  وا  هنیـشیپ ، نیمه  عـقاو  رد  .دـشاب  رادروـخرب  يوـق  يدـیحوت  هیُنب ي  زا  دـیاب 
مالـس دـنچ  ای  کی  زا  سپ  هک  دومن  هراشا  هللا  نیما  فیرـش  تراـیز  نتم  هب  ناوت  یم  تراـیز  اـعد و  یگتخیمآ  زا  يا  هنومن  ناونع 

باوث و ترایز ، نیا  يابیز  نتم  يروآدای  زا  شیپ  .ددرگ  یم  حرط  نآ  رد  ـالاو  نیماـضم  اـب  ییاـهاعد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  هاـتوک 
: میونش یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نابز  زا  ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هب  باطخ  نآ  تئارق  تلیضف 

260 ص :
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مالّسلا هیلع  ماما  ترایز  رتسب  رب  بان  ياهاعد  زا  يا  هنومن  هللا : نیما  ترایز 

رگم دناوخ  یمن  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  ربق  دزن  ای  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  دزن  ار  اعد  ترایز و  نیا  ام  نایعیش  زا  کی  چیه 
نینچ دروخب و  نآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رهم  دوش و  عقاو  رون  زا  يا  همان  رد  وا  ياعد  ترایز و  نیا  هک  نآ 
.تمارک (1) ّتیحت و  تراشب و  هب  ار  شبحاص  دیامن  لابقتسا  سپ  مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  هب  دوش  میلست  ات  دشاب  ظوفحم 

: فیرش ترایز  نتم  اّما 

تفر مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دهشم  هب  مالّسلا -  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  مردپ -  دنیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح 
: تشاد هضرع  تسیرگ و  داتسیا و  نآ  دزن  سپ 

هِداهِج َو َّقَح  ِهللا  یف  َتدَـهاج  َکَّنَأ  ُدَهـشَأ  َنینِمؤُملاَریمَأ  ای  َکیَلَع  مالَّسلا  هِدابِع  یلَع  ُهَتَّجُح  ِهِضرَأ َو  یف  ِهللا  َنیمَأ  ای  َکیَلَع  مـالَّسلا 
َكَءادـعَأ مَزلَأ  ِهِرایتخِاب َو  هَیلِإ  َکَضَبَقَف  هِراوِج  یلِإ  ُهللا  َكاعَد  یّتَح  مّلـس  هلآ َو  هیَلَع َو  ُهللا  یلَـص  ِهیِّبَن  َنَنُـس  َتعَبَّتا  ِهباـتِکب َو  َتلِمَع 

هِقلَخ ِعیمَج  یلَع  ِهَِغلابلا  ِجَجُحلا  َنِم  ََکل  ام  َعَم  َهَّجُحلا 

َکِضرَأ َو یف  ًَهبُوبحَم  َِکئایلوَأ  ِهَوفَِـصل  ًهَّبُِحم  َکـِئاعُد  َكِرکِذـِب َو  ًهََعلُوم  َکـِئاضَِقب  ًهیـضار  َكِرَدَِـقب  ًهَِّنئَمطُم  یـسفَن  لَـعجاَف  َّمِهللا 
ِقالخَِأل ًهَقِرافُم  َِکئایلوَأ  ِنَنُِـسب  ًهَّنَتـسُم  َِکئازَج  ِموَِیل  يوقَّتلا  ًهَدِّوَزَتُم  َکـِئاِقل  ِهَحرَف  یلِإ  ًهَقاتـشُم  َکـِئالَب  ِلوُُزن  یلَع  ًهَِرباـص  َکـِئامَس 

.َِکئانث َكِدمَِحب َو  اینُّدلا  ِنَع  ًَهلوُغشَم  َِکئادعَأ 

: درک ضرع  داهن و  ربق  رب  تروص  سپس 

َکنِم َنیفِراعلا  َهَدـِئفَأ  ٌهَحِـضاو َو  َکَیلِإ  َنیدِـصاقلا  َمـالعَأ  ٌهَعِراـش َو  َکـَیلِإ  َنیبِغاّرلا  َُلبُـس  ٌهَِهلاو َو  َکـَیلِإ  َنیِتبخُملا  َبُوُلق  َّنِإ  مهّللا 
.َرباوبَأ ٌهَدِعاص َو  َکَیلِإ  َنیعاّدلا  َتاوصَأ  ٌهَعِزاف َو 

261 ص :

.رئاّزلا حابصم  زا  لقن  هب  ص 176و177 ، ج 102 ، راونالاراحب ، - 1
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ِنَِمل َهَثاغِإلا  ٌهَموحرَم َو  َِکفوَخ  نِم  یَکب  نَم  َهَربِع  ٌَهلُوبقَم َو  َکَیلِإ  َبانَأ  نَم  ََهبوَت  ٌَهباجَتسُم َو  َكاجان  نَم  َهَوعَد  ٌهَحَّتَفُم َو  مَُهل  َِهباجِإلا 
َنیِلماعلا َلامعَأ  ٌَهلاقُم َو  َکلاقَتـسا  ِنَم  ََللَز  ٌهَزَجنُم َو  َكِدابِِعل  َِکتادِع  ٌَهلوُذبَم َو  َِکب  َناعَتـسإ  ِنَِمل  َهَناعِإلا  ٌهَدوُجوَم َو  َِکب  َثاغَتـسإ 

َِجئاوَح ٌهَروُفغَم َو  َنیرِفغَتـسُملا  َبُونُذ  ٌهَلِـصاو َو  مِهَیِلا  ِدـیزَملا  َدـِئاوَع  ٌَهلِزان َو  َکنُدـَل  نِم  ِِقئالَخلا  َیلِإ  َکَـقازرَأ  ٌهَظوُفحَم َو  َکیَدـَل 
ٌهَعَرتَم ِءامِّظلا  َلِهانَم  ٌهَّدَعُم َو  َنیمِعطَتـسُملا  َِدئاوَم  ٌهَِرتاوَتُم َو  ِدیزَملا  َِدئاوَع  ٌهَرَّفَُوم َو  َكَدنِع  َنیِلئاّسلا  َِزئاوَج  ٌهَّیِـضقَم َو  َكَدـنِع  َکِقلَخ 
َکَّنِإ مالّسلا  مهیَلَع  ِنیَسُحلا  ِنَسَحلا َو  َهَمِطاف َو  ٍیلَع َو  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  یئایلوَأ  َنَیب  ینَیب َو  عَمجا  یئانَث َو  لَبقا  یئاعُد َو  بِجَتساَف  َّمهّللا 

َياوثَم (1) یبَلَقنُم َو  یف  یئاجَر  َهَیاغ  َيانُم َو  یهَتنُم  یئامعَن َو  ُّیلَو 

: تسا هدمآ  همادا  رد  تارابع  نیازین  تارایّزلا  لماک  فیرش  باتک  رد 

ضِحدَأ ایلُعلا َو  اهلَعجا  ِّقَحلا َو  َهَِملَک  رِهظَأ  اناذَأ َو  نَع  مُهلَغشا  انَءادعَأ َو  اّنَع  َّفُک  اِنئایلوَِأل َو  یلرِفِغا َو  َيالوَم  يدِّیَس َو  یهلِإ َو  َتنَأ 
.ٌریدَق (2) ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَنِإ  یلفُّسلا  اَهلَعجا  ِلِطابلا َو  َهَِملَک 

رد وت  هک  مهد  یم  تداهـش  نانمؤمریما  يا  وت  رب  مالـس  شناگدـنب ! رب  وا  تّجح  يا ]  ] شنیمز و رد  راگدرورپ  نیما  يا  وت  رب  مـالس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ياهتّنس  يدرک و  لمع  وا  باتک  هب  و  يدومن ] ادا  ار  ادخ  يارب   ] داهج ّقح  و ]  ] يدرک داهج  ادخ  هار ] ]

.1 ات يدومن  يوریپ  ار  ملس  و 

262 ص :

ص 738و739. دّجهتملا ، حابصم  - 1
ح 1. باب 11 ، تارایّزلا ، لماک  - 2

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 279 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_262_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_262_2
http://www.ghaemiyeh.com


تّجح ار  وت  هک  نآ  اـب  درک ؛ حور ]  ] ضبق دوخ ، يوس  هب  ار  وت  دوخ  راـیتخا  هب  سپ  دـناوخ  شیوخ  راوج  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  نیا 
.دوب شناگدیرفآ  مامت  رب  ییاسر  ياه 

رادتـسود يامن ، صیرح  تدوخ  ياعد  رکذ و  هب  نک ، یـضار  تدوخ  ياـضق  هب  زاـس ، نئمطم  تدوخ  ریدـقت  هب  ارم  ناـج  اـهلاراب !
ینامداش قاتشم  ارم  نادرگ ، مرباص  تیالب  ندش  لزان  ماگنه ] ] رد زاس ، مبوبحم  تنیمز  نامسآ و  رد  هد ، مرارق  تا  هدیزگرب  يایلوا 

قالخا زا  زاس و  مدـنب  ياپ  تیایلوا  ياه  ّتنـس  هب  هد ، مرارق  يوقت  هشوت ي  هدـنروآدرگ ي  تشاداپ ، زور  يارب  امن ، تدوخ  ياـقل 
.زاس ملوغشم  دوخ  يانث  دمح و  هب  ایند  زا  امن و  میادج  تنانمشد 

ياـه شفرد  تسا و  هدوشگ  وت  يوس  هب  ناقاتـشم  ياـههار  تسوت و  يادیـش  دـنا  هتفاـی  مارآ  وـت  هب  هک  یناـسک  ياـهبلق  ادـنوادخ !
ياهرد هدـنور و  الاب  وت  يوس  هب  نایتاجانم  يادـص  تسا و  ناسرت  وت  زا  نافراع  ياهلد  اراکـشآ و  دـنا  هدومن  وت  دـصق  هک  یناـسک 

ددرگ زاب  تیوس  هب  هک  نآ  هبوت ي  تسا و  باجتـسم  دـنک ، یم  تاجانم  وت  اب  هک  نآ  ياعد  تسا و  هدـش  هدوشگ  ناشیورب  تباجا 
تسایهم دهاوخب  دایرف  وت  زا  هک  نآ  یـسردایرف  دشاب و  یم  تمحر  فطل و  دروم  دیرگب  وت  فوخ  زا  هک  نآ  کشا  تسا و  لوبقم 

تهاگردب هک  نآ  ياه  شزغل  تسا و  هدش  افو  تناگدنب  يارب  تیاه  هدعو  و  تسا ، هدوشخب  دهاوخ  يرای  وت  زا  هک  نآ  هب  يرای  و 
نازیر وت  فرط  زا  تناگدـیرفآ  يوسب  وت  ياه  يزور  تسا و  ظوفحم  وت  دزن  نالماع  لامعا  تسا و  هدیـشخب  دـنک ، شـشخب  بلط 

یم هدروآرب  وت  دزن  وت  قلخ  ياهتجاح  تسا و  هدـیزرمآ  ناهاوخ  شزرمآ  ناهانگ  دـسر و  یم  اـه  نآ  هب  وت  ياـیاطع  دـیزم  تسا و 
[ وت ناوخ  زا   ] هک نانآ  يارب  اه  هرفس  تسا و  یپ  رد  یپ  ناشیا  هب  وت  يایاطع  دیزم  تسا و  ناوارف  وت  دزن  ناراتساوخ  شاداپ  دشاب و 

.دشاب یم  بآ  رپ  ناگنشت ، يارب  اه  همشچرس  تسا و  مهارف  دنبلط ، یم  يزور 

نم و نیب  ریذپب و  ارم  يانث  نک و  باجتسم  ارم  ياعد  سپ  اهلاراب !
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میوزرآ و تیاهن  ینم و  ياه  تمعن  ّیلو  وت  هک  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ّقح  هب  امرف ، عمج  منارورس 
رادزاب و ام  زا  ار  نامنانمـشد  زرمایب و  ار  نامناتـسود  نم و  .ینم  يالوم  اقآ و  دوبعم و  وت  .مهاگمارآ  هاگتـشگزاب و  رد  مدیما  تیاغ 
، هد شرارق  تسپ  نادرگ و  لطاب  ار  لطاب  هدـیقع ي  هد و  شرارق  الاو  امن و  راکـشآ  ار  قح  هملک ي  وش و  عنام  اـم  رازآ  زا  ار  ناـنآ 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسردب 

هللا نیما  ترایز  رد  ترایز  اعد و  یگتخیمآ 

نیماـضم هچ  دوـش و  یم  بلط  یهلا  هاـگرد  زا  یّمهم  یلاـع و  ياـه  هتـساوخ  هچ  فیرـش  تراـیز  نـیا  رد  هـک  مـینک  یم  هدـهاشم 
ار یهلا  ردق  هب  نانیمطا  اضق و  هب  اضر  هک  دـنا  هداد  نامدای  اعد  ییادـتبا  ياهزارف  رد  .دریگ  یم  رارق  هّجوت  دروم  يزغمرپ  يدـیحوت 

علو قوش و  تساوخرد  زین  .تسا  ریذـپ  ناکما  هللا  تفرعم  زا  ییالاب  هجرد ي  ندوب  اراد  رثا  رد  مهم ، رما  ود  نیا  قّقحت  هک  میهاوخب 
.تسا فیرـش  تاراـبع  نیا  رد  مالّـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  رئاز  ّمـهم  ياـه  هتـساوخ  رگید  زا  ادـخ  ياـیلوا  تـّبحم  اـعد و  رکذ و  رد 

تسا يرگید  لیاضف  زا  دننامیا (1) - همین ي  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدومرف ي  هب  هک  رکش -  ربص و  هتساوخرد 
هب ییادگ  تساوخرد و  نّمضتم  هک  فیرش  ترایز  نیا  زا  زارف  تسیب  .ددرگ  یم  هضرع  ترایز  نیا  نمـض  رد  اه  نآ  شهاوخ  هک 

.دنهد یم  ناشن  ار  ترایز  اعد و  ندوب  جوزمم  یبوخ  هب  دنتسه  یهلا  هاگرد 

.دنیشن یم  راب  هب  هک  تساه  نیمه  هب  یگدنب  دنز و  یم  جوم  تارایز  نایم  رد  شرفاو  يایاطع  هب  هراشا  وا و  هب  دیما  نایب  ادخ و  دای 
زئاف يارب  يرثؤم  لماع  اعد و  تباجتـسا  يارب  يا  همّدـقم  ار  ترایز  دـیاب  هکلب  دیـشک ، راصح  ناوت  یمن  زگره  ترایز  اعد و  ناـیم 

دراد و 8. رارق  نآ  رد  رئاز  هک  یناکم  يارب  دنوادخ  .تسناد  لاعتم  يادخ  نازیر  تمحر  هب  نتشگ 
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اب تاجانم  هک  هتـساوخ  میتفگ -  لّوا  شخب  يادتبا  رد  هکنانچ  ًاساسا -  هدوشگ و  هناگادج  یباسح  تسا ، عقاو  نآ  رد  هک  یتّیعقوم 
دوخ هب  وس  نآ  زا  ار  تمحر  تیانع و  هب  دیما  مشچ  دونشب و  اجنآ  زا  ار  دوخ  هاگراب  هب  زاین  ضرع  دنیب و  هتـساخرب  اجنآ  زا  ار  دوخ 

شیالوم و رادید  رئاز ، عقاو  رد  .دنا  هدـمآ  نایم  هب  مه  هناش ي  هب  هناش  ترایز  اعد و  هک  تسا  لیالد  نیمه  هب  دـیاش  دـنیب و  هتخود 
ار دیما  نیا  ماما  هب  ندروآ  يور  رگید ، نایب  هب  .دهاوخب  هّیطع  لاعتم  يادخ  زا  ات  دنک  یم  هناهب  ار  هدومن  وا  رادید  يارب  هک  یترجه 

.دنادرگن شزاب  سویأم  رساخ و  بئاخ و  دراذگن و  بیصن  یب  ار  وا  لاعتم  يادخ  هک  دنک  یم  تیوقت  رئاز  لد  رد 

یهلا تمحر  فطل و  تیانع و  ماقم و  هاگترایز :

، درک دای  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  زا  سپ  ياعد  زا  ناوت  یم  ترایز  اب  نورقم  هیعدا ي  خنـس  نیا  زا  رگید  يا  هنومن  ناونع  هب 
: میراد یم  هضرع  نینچ  لاعتم  يادخ  هب  مالّسلا  هیلع  هّمئالا  نماث  ترضح  حیرض  رانک  رد  هک  اجنآ 

یلَع یبُّلَقَت  مَحرا  یِجئاوَح َو  ِءاضَق  ِریَِغب  ینَّدُرَت  ینبِّیَُخت َو ال  الَف  َِکتَمحَر  َءاجَر  َدـالِبلا  ستعَطَق  یـضرَأ َو  نِم  ُتدَمَـص  َکـَیلِإ  َّمُهّللا 
.ِهلآ (1) ِهیَلَع َو  َُکتاوَلَص  َِکلوسَر  یخَأ  ِنبا  ِربَق 

نودب نکم و  دیماان  ارم  سپ  مدرک  یط  ار  اهرهـش  وت  تمحر  دیما  هب  مدرک و  وت  دـصق  شیوخ ، نیمزرـس  زا  وت  يوس  هب  ادـنوادخ !
.روآ تمحر  ار  تلوسر  ردارب  رسپ  ربق  هب  نم  ندروآ  يور  نادرگم و  در  متاجاح ، ندروآرب 

.تشاد ناوت  یم  ترایز  رد  هک  ییاعد  نیرتهب 

نوچ يونعم  ياهزاین  ات  تاجاح  قزر و  بلط  ات  هتفرگ  هبوت  زا  دنا ، ناوارف  رایـسب  دنا  هدـش  هیـصوت  ترایز  نمـض  رد  هک  ییاهاعد 
رگا اّما  .دوش  یم  هدـید  اه  نآ  رد  تشهب و ...  رد  لوخد  شتآ و  زا  تاجن  ات  يرازگرکـش  ربص و  هّیحور ي  ياطع  نامیا و  لیمکت 

.0، دوش لماش  ار  اهتمعن  اهییوکین و  همه ي  هک  يروط  هب  مینادب ، همه  زا  رتریگارف  ار  ییاعد  میهاوخب 
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تیب لها  تحاس  هب  تدارا  ضرع  زا  سپ  فیرـش  ترایز  نیا  رد  .مییامن  هراشا  هریبک  هعماج  ترایز  یناـیاپ  ياـهاعد  هب  میناوت  یم 
تاداـقتعا رب  ناـشنتفرگ  هاوـگ  زین  ناراوـگرزب و  نآ  يایاجـس  يروآداـی  ناـشیا و  زا  دـیجمت  فـلتخم و  ياـهنایب  هب  مالّـسلا  مهیلع 

: میبلط یم  نینچ  یلاعت  يراب  تاذ  زا  مینک و  یم  لاعتم  دنوادخ  هب  ور  حیحص ،

.َنیمِحاّرلا (1) ُمِحرَأ  کَّنِا  مِِهتَعافَِشب  َنیموحرَملا  ِهَرمُز  یف  مِهِّقَِحب و  مِِهب َو  َنیفِراعلا  ِهَلمُج  یف  ینَلِخُدت  نَأ  َُکلَئسَأ  ّینِا ...  َّمُهّللا 

تعافـش هب  ناـگدوشخب  هورگ  زا  یهد و  رارق  ناـشیا  ّقـح  هّمئا و  هب  ناـفراع  هرمز ي  رد  ارم  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نـم ...  اـهلاراب !
.ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هک  یتسردب  ناشیا ،

ار نآ  دنک ، یـسک  تمـسق  ار  ياه  يدیاع  نیرتوکین  نیرتهب و  دهاوخب  لاعتم  يادخ  رگا  هک  تسا  يریثک  ریخ  نامه  ماما ، تفرعم 
تفرعم بلط  دوش ، یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  هک  ییاعد  اهنت  هژیو -  ّتیّمها  نآ  اب  هعماج -  ترایز  رسارس  رد  .دشخب  یم  وا  هب 

رارق ادـخ  تمحر  دروم  ماما و  تخانـش  .تسا  یهلا  يایاطع  نیا  شزرا  رگناـیب  دوخ  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تعافـش  و 
.میا هدومن  كرد  ار  ترایز  رثا  رد  ضیف  يرب و  هرهب  نیرتالاب  دنیآ  دورف  ام  رب  رگا  هک  دنتسه  ییاهفطل  ناشیا ، تعافش  هب  نتفرگ 

ترایز لّسوت و 

هراشا

.7 .تسا تارضح  نآ  هب  لّسوت  دوش  یم  هدهاشم  هّمئا  ياهترایز  رد  رایسب  هک  يرگید  هّفلؤم ي  اّما 
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مالّسلا هیلع  ماما  ّقح  هب  دنوادخ  زا  تساوخرد  : لّسوت لّوا  عون 

میریگ و یم  هیجو  عیفـش و  یهلا  هاگرد  رد  ار  نیموصعم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناوارف  تاراـیز ، نتم  رد  لّـسوت  لّوا  عون  ناونع  هب 
ياهتنا رد  لاثم  روط  هب  .میوش  یم  راگدرورپ  ناماد  هب  تسد  اه  نآ  يور  لُـگ  هب  میهد و  یم  مسق  اـه  نآ  ّقح  هب  ار  لاـعتم  يادـخ 

هضرع مینک و  یم  یفّرعم  ناعیفـش  نیرت  بّرقم  نیرتهب و  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  لاعتم ، يادخ  هب  باطخ  هریبک  فیرـش  ترایز 
: میراد یم 

.یئاعَفُش (1) مُُهتلَعََجل  ِراربَألا  ِهَِّمئَألا  ِرایخَألا  ِِهتَیب  ِلهَأ  ٍدَّمَُحم َو  نِم  َکَیلِإ  َبَرقَأ  َءاعَفُش  ُتدَجَو  َول  ّینِإ  َّمُهّللا 

ناعیفش ار  نانآ  ًاعطق  متفای ، یم  وت  يوس  هب  رت  کیدزن  یناعیفـش  رادرک -  کین  ناماما  شبوخ -  نادناخ  ربمایپ و  زا  نمرگا  ایادخ !
.مداد یم  رارق  دوخ 

یم ددم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شترـضح  يوربآ  زا  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یّبن  ترایز  رد  رگید  لاثم  ناونع  هب 
: میریگ

ناشیا ترایزرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یّبن  هب  لّسوت 

ّینِإ »(2) َو  ًامیحَر ًاـباّوَت  َهللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  رِفغَتـسا  َهللا َو  اورَفغَتـساَف  َكوُؤاـج  مُهَـسُفنَأ  اومَلَظ  ذِإ  مُهَّنَأ  َول  َو  :» َتُلق َکَّنِإ  َّمُهّللا 
.مَّلَس (3) ِهلآ َو  هیَلَع َو  ُهللا  یّلَص  ٍدَّمَُحم  ِهَمحَّرلا  یّبَن  َکِِّیبَِنب  َکَیلِإ  ُهَّجَوَتَأ  ّینِإ  یبونُذ َو  نِم  ًاِبئات  ًارِفغَتسُم  َکَِّیبَن  ُتیَتَأ 

دـندرک و یم  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  سپ  دـندمآ ، یم  وت  دزن  دـندرک ، ملظ  دوخ  هب  یتقو  اه  نآ  رگا  : » یتفگ ربمایپ ] هب   ] وت ایادـخ !
ما هدمآ  وت  ربمایپ  روضح  هب  نم  و  .دنتفای » یم  نابرهم  ریذـپ و  هبوت  رایـسب  ار  دـنوادخ  ًاعطق  دومن ، یم  رافغتـسا  نانآ  يارب  زین  ربمایپ 

.1 رافغتسا هک  یلاح  رد 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تمحر  یّبن  هک ]  ] وت یّبن  هطـساو ي  هب  مروآ  یم  يور  وت  هب  میامن و  یم  هبوت  مناهانگ  زا  منک و  یم 
[. تسا  ] ملس

راگدرورپ هب  ناوت  یم  اه  نآ  هب  داـقتعا  اـب  اـهنت  هک  دنتـسه  ییاـهرد  دنناحبـس و  دـنوادخ  يوس  هب  ندروآ  يور  قیرط  ماـما ، یبن و 
یم ادخ  زا  نارفغ  بلط  یتقو  اذـل  دریذـپ ؛ یمن  دـشاب ، هدـمآ  يداقتعا  نینچ  اب  نآ  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  دـش و  هّجوتم  لاعتم 

هتخادنا شیپ  ار  وا  يدنموربآ  تهاجو و  میا و  هتفرگ  موصعم  حیرض  هب  ار  نامرگید  تسد  میا و  هتـشادرب  اعد  هب  تسد  کی  مینک ،
.تسا لّسوت  زا  لّوا  عون  نیا  .میا 

مالّسلا هیلع  ماما  دوخ  زا  تساوخرد  : لّسوت رگید  عون 

.دشاب ام  عیفش  وگاعد و  یهلا  هاگرد  رد  هک  نآ  يارب  ماما  زا  تساوخرد 

مالّـسلا هیلع  ماما  زا  هک  نآ  تسخن  تسا : حرطم  هنوگ  ود  هب  دوخ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  زا  تساوخرد  لّـسوت  رگید  عون 
يادخ .ددرگ  هدروآرب  ام  تاجاح  هک  دنک  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  دوش و  عیفـش  دـنک و  اعد  ام  يارب  یهلا  هاگرد  رد  میهاوخب 

هچ تشگزاب و  هبانا و  هار  رد  هچ  اذـل  .تسا  هداد  رارق  وا  ياضر  رد  ار  دوخ  ياضر  هتـساوخ و  شیوخ  هفیلخ ي  نیما و  ار  وا  لاعتم 
ای دنک  ناملاح  لماش  ار  دوخ  وفع  دهاوخب  ادـخ  زا  دوش و  یـضار  ام  زا  ماما  رگا  هک  میراد  نیقی  اهتجاح  نتـشگ  هدروآرب  قیرط  رد 

هطـساو ي هب  تسا -  ماما  يدـنماضر  نامه  شیاضر  هک  زین -  لاعتم  دـنوادخ  دـهاوخب ، ار  یتجاـح  ندـش  هدروآرب  راـگدرورپ ، زا 
نامیاه یتشز  زا  میهاوخ  یم  ماما  زا  هک  تسا  نیا  .دیامن  یمن  در  ار  ام  هتساوخ ي  دنک و  یم  لوبق  ار  ام  رافغتسا  وا  تفارش  برق و 

: دیرگنب هریبک  هعماج ي  ترایز  زا  هرقف  نیا  هب  .دشاب  مه  ام  عیفش  لاح  نیع  رد  دنک و  وفع  بلط  یلاعت  قح  هاگراب  رد 

هریبک هعماج ي  ترایز  رد  هّمئا  هب  لّسوت 

ِهِقلَخ ِو َرمَأ  مُکاعرَتسا  هِّرِس َو  یلَع  مُکَّنَمَتئا  ِنَم  َّقَِحبَف  مُکاضِر  ّاِلا  اهیَلَع  یتأَی  ًابُونُذ ال  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َنَیب  ینَیب َو  َّنِإ  ِهللا  َِّیلَو  ای  ... 
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.یئاعَفُش (1) ُمتنُک  یبُونُذ َو  ُمتبَهوَتسا  اََّمل  ِِهتَعاِطب  مُکَتَعاط  َنَرَق 

ار امـش  هک  نآ  ّقح  هب  سپ  .دراد  یمنرب  نایم  زا  امـش  ياضر  زج  يزیچ  ار  اه  نآ  هک  تسا  یناهانگ  ادخ  نم و  نایم  ادـخ ! ّیلو  يا 
هک مهاوخ ] یم  امش  زا  [ ؛ درک دوخ  يرادربنامرف  نیرق  ار  امش  تعاط  درپس و  امـش  هب  ار  شناگدیرفآ  رما  داد و  رارق  دوخ  ّرـس  نیما 

.دیشاب نم  ناعیفش  دینک و  وفع  بلط  مناهانگ  يارب 

ناشیا ترایز  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  لّسوت 

: مینک یم  ضرع  فوؤر  يالوم  نآ  هب  باطخ  زین  مالّسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  ترضح  ترایز  ماگنه  رد 

یتَقاف يرقَف َو  َموَی  ِهللا  َیلِإ  ًاِعفاش  یل  نُکَف  يرهَظ  یلَع  ُتبَطَتحا  یـسفَن َو  یلَع  ُتیَنَج  اّمِم  ًاذـِئاع  ًادـِفاو  ًاِرئاز  َُکتیَتَأ  یّمُأ  َتنَأ َو  یبَِأب 
.ٌهیجَو (2) ُهَدنِع  َتنَأ  ٌدومحَم َو  ٌماقَم  ِهللا  َدنِع  َکَلَف 

هدرک دوخ  هیلع  هک  یتایانج  زا  ما  هدنهانپ  ما ، هدش  دراو  وت  رب  ماوت ، رئاز  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  ترایز  هب  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و 
دنوادـخ دزن  وت  هک  ما ؛ يزیچ  یب  زاـین و  راـگزور  رد  شاـب  نم  عیفـش  دـنوادخ  دزن  سپ  .ما  هدز  راـب  متـشپ  رب  هک  یهاـنگ  راـب  ما و 

.يدنموربآ وا  دزن  يراد و  يا  هدوتس  هاگیاج 

هطساو هب  ات  میا  هداد  رارق  هناهب  ار  یلاعت  يراب  هاگراب  رد  وا  جرا  مالّسلا و  هیلع  ماما  ماقم  بُرق  ام  هک  تسا  نآ  رگناشن  دهاش ، ودنیا 
هدروآرب نامتـساوخرد  ات  دبلطب  دنوادخ  زا  هک  میهاوخ  یم  ماما  زا  سپ  .دنک  تمحر  رظن  ام  هب  لاعتم  يادـخ  ماما ، تعافـش  اعد و 

.ددرگ

یب هدومرف و  اطع  تقلخ  ملاع  رد  فّرـصت  تردـق  ماما  هب  لاعتم  يادـخ  .دراد  ناکما  مه  رگید  يا  هنوگ  هب  ماـما  زا  تساوخرد  اـّما 
.4 ار وا  زین  .تسا  هداد  رارق  تیالو  ناکم  نوک و  رب  وا  يارب  دنیشنب  يرانک  هب  دوخ  هک  نآ 
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فّرصت تردق  نیا  .دوب  دهاوخ  دنوادخ  هب  عوجر  یتهج  زا  وا  هب  عوجر  اذل  هتـساوخ و  شیوخ  كاسما  اطع و  ّدر  شـشخب و  رهظم 
روما دوخ ، کیلمت  تساوخ و  هب  هکلب  یلالقتـسا  تروص  هب  هن  لاعتم  يادخ  تسا و  یهلا  نذا  هب  دیدرت  یب  ماما ، ینیوکت  تیالو  و 
عطقنم یهلا  رادِقا  يا  هظحل  رگا  دریگ و  یم  تروص  مد  هب  مد  هّتبلا  تردق  کیلمت  نیا  .تسا  هدراذگ  وا  تردـق  فک  رد  ار  یتسه 

دیدـحت ار  لاعتم  ّقح  ّتیهولا  هریاد ي  تسین و  زیمآ  كرـش  هجو  چـیه  هب  داقتعا  نیا  اذـل  .دوب  دـهاوخ  یفتنم  زین  تیـالو  نیا  دوش 
هب .تسا (1)  هتـسباو  یلیفط و  یعبت ، ًالماک  هک  كِراشم  ییورین  هن  نآ و  لوط  رد  هک  یهلا  تیـالو  ضرع  رد  هن  هک  ارچ  دـنک  یمن 

مینک تساوخرد  زین  ماما  زا  میناوت  یم  میهاوخ  یم  ار  شیوخ  زاین  میبلط و  یم  تجاـح  لاـعتم  يادـخ  زا  هک  هنوگناـمه  بیترت  نیا 
نیا اذـل  .تسا  هدومرف  اـطع  وا  هب  ار  نیوکت  ملاـع  رد  یفّرـصت  هنوگره  تعاطتـسا  ادـخ  میدـقتعم  هک  ارچ  دـنک  ناـمیاطع  دوخ  هک 
یم وا  دزن  ار  لد  هرفـس ي  هک  تسا  نیا  دـنک  اـطع  دراذـگب و  ّتنم  میهاوـخب  وا  ِدوـخ  زا  هک  دـهد  یم  تأرج  اـم  هـب  ماـما  ییاـناوت 
زین مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  هیـصوت ي  دییأت و  دروم  يدرکیور  نینچ  هّتبلا  مینک و  یم  زارد  ومه  يوس  هب  ییادـگ  تسد  مییاشگ و 

: دیوگ یم  دنک ، یم  شرازگ  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  شیوخ  هبتاکم ي  زا  یصخش  یتقو  هک  دیرگنب  تیاور  نیا  هب  .تسه 

.هِّبَر یلِإ  َیِضفَی  نَأ  ُّبُِحی  ام  مالّسلا  هیلَع  هِمامَإ  یلَإ  َیِضفَی  نَا  ُّبُِحی  َلُجَّرلا  َّنَا  مالّسلا  هیلَع  ِنَسَحلا  یبَأ  یلِإ  ُتبَتَک 

زاین زار و  دوخ  يادخ  اب  هک  هنوگ  نآ  دراد  تسود  هک  یسک  هرابرد ي ] تسیچ  امش  رظن   ] هک متشون  همان  مالّسلا  هیلع  نسحلاابا  هب 
.؟ دشاب هتشاد  زاین  زار و  شماما  اب  دنک  یم 
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زا تساوخرد  دراوم ، نآ  رد  هک  هنوگنامه  تسا و  رارقرب  مه  یلومعم  ياه  تردـق  زا  یتردـق  بحاـص  ره  دروم  رد  بلطم  نیا  - 1
هدودـحم ي هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ نینچ  زین  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  تساوخرد  دروم  رد  دـشاب ، كرـش  زا  یلاـخ  دـناوت  یم  دارفا 

.تسا هدش  کیلمت  ناراوگرزب  نآ  هب  تردق  زا  يرت  عیسو 
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: دسر یم  شتسد  هب  نینچ  ترضح  باوج 

.َکیتأَی (1) َباوَجلا  َّنِإَف  َکیَتَفَش  كِّرَحَف  ٌهَجاح  ََکل  َناک  نِإ 

.دیآ یم  وت  يوس  هب  باوج  هدب ، ناکت  ار  تنابل  یتشاد ، یتجاح  رگا 

دنوادخ تیالو  یلیفط  عبات و  ماما : ینیوکت  تیالو 

وا دوخ  زا  تساوخرد  ِتّحص  نماض  ماما : فّرصت  تردق  تیالو و 

( ماما ِدوخ  زا  تساوخرد   ) لّسوت زا  شور  نیا  رب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دییأت 

دنونش و یم  ار  ادگ  لاؤس  هکلب  تسین ، هّمئا  راکنا  ّدر و  دروم  لمع  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  ترـضح  ترابع 
.دننادرگ یم  زاب  ار  وا  خساپ 

دوش و یم  ماما  ِدوخ  ناماد  هب  تسد  رئاز  اه  نآ  رد  هک  میروخ  یمرب  ییاه  هنومن  هب  ًارّرکم  زین  روثأـم  هّیعدا ي  تاراـیز و  نوتم  رد 
: میناوخ یم  لّوالا  عیبر  مهدفه  زور  رد  نینمؤملاریما  ترضح  ترایز  رد  لاثم  ناونع  هب  .دنک  یم  اضاقت  ار  ییاه  هتساوخ  وا  زا 

.دننک دراو  شیوخ  هرمز ي  رد  ار  ام  هک  نآ  يارب  نینمؤملاریما  زا  اضاقت 

نِم َيالوَم  ای  ینلَعجَف  ...ًاریهَظ  ِرهَّدـلا  یَلَع  ًاریُجم َو  ِراّنلا  َنِم  ًاعیفَـش َو  ِهللا  َیِلا  یل  نُک  ِهللا ...  یَّلَو  ای  ِهللا  َنیمَا  ای  ِهللا  َهَّجُح  ای  َيالوَم  اـی 
.َِکبزِح (2) یف  ینلِخدا  َکِّمَه َو 

يارب ما و  هدنهد  تاجن  شتآ  زا  شاب و  عیفش  دنوادخ  زین  نم  يارب  ادخ ... ! ّیلو  يا  ادخ ! نیما  يا  ادخ ! تّجح  يا  نم ! يالوم  يا 
هرمز ي رد  زاـس و  دوخ  تّمه  ههجو ي  ارم  يریگتـسد ]  ] نم يـالوم  يا  سپ  شاـب ...  مناـبیتشپ  راـگزور  ياـه ] يراوـشد   ] رب هبلغ 

.هد مرارق  شیوخ 

تاجن ریجم و  دوخ  هک  مینک  یم  اضاقت  دـشاب ، یهلا  هاگرد  رد  ام  عیفـش  میهاوخ  یم  شترـضح  زا  هک  نآ  زا  سپ  تاراـبع  نیا  رد 
هک میهاوخ  یم  زین  .دریگب  ار  نامتـسد  دنک و  نامیور  شیپ  ياهیراوشد  راگزور و  ياه  مطالت  رد  دوش و  خزود  شتآ  زا  ام  شخب 

.س شیوخ و  هرمز ي  هورگ و  رد  ار  ام 
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خیش موحرم  لئاسر  باتک  زا  ار  تیاور  نیا  سوواط  نب  دّیـس  موحرم   ) هّجحملا فشک  زا  لقن  هب  ص 155 ، ج 50 ، راونالاراحب ، - 1
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دوخ رضحم  هب  ار  نامجایتحا  مینک و  یم  بلط  راوگرزب  نآ  دوخ  زا  ار  اه  هتساوخ  نیا  هک  تسا  حضاو  .دنک  دراو  دوخ  تیالو  لها 
ار ناـمزاین  دـناوت  یم  تسا ، هدوـمن  شیاـطع  دـنوادخ  هک  یتردـق  تکرب  هب  وا  میناد  یم  میراد و  یم  هضرع  دـننام  یب  يـالوم  نآ 

: مینک یم  باطخ  نینچ  ار  رورس  نآ  زین  ءادهّشلادّیس  ترضح  ترایز  رد  .دنک  رپ  ار  نامتسد  دروآرب و 

.دننکن اهر  دنریگب و  ار  ام  تسد  هک  نیا  يارب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  زا  تساوخرد 

یلَمَع َو ِءوِسل  ِلاوهَألا  َِدئادَّشلا َو  َدنِع  یِنلَُّخت  َكالوَم ال  َكِدبَع َو  یف  َهللاأ  َهللاأ  َِکتَرمُز ...  َِکبزِح َو  یف  ینلِخدَأ  يالوَم ! يدِّیَس َو  ای 
.َکَّبَر (1) ّیبَر َو  ِهللا  َیِلا  یتَلیسَو  يدَمَتعُم َو  یتَِقث َو  یئاجَر َو  یلَمَأ َو  َکَّنِاَف  یمرُج  ِمیظَع  یلِعف َو  ِحیبق 

اهیتخـس رد  ارم  ار ! تمالغ  هدنب و  بایرد  ادخ ! هب  ار  وت  ادخ ! هب  ار  وت  نک ...  دراو  دوخ  هورگ  هتـسد و  رد  ارم  نم ! يالوم  اقآ و  يا 
ینم دامتعا  دروم  یمرگ و  تشپ  دیما و  وزرآ و  وت  هک  .ممرج  یگرزب  مراتفر و  یتشز  مرادرک و  يدب  رطاخ  هب  نکم  اهر  اهساره  و 

.وت راگدرورپ  مراگدرورپ و  دنوادخ ، يوس  هب  نم  هلیسو ي  و 

اهر ارم  ادخ  هب  ار  وت  سپ  مراد ، تیانع  اطع و  تشاد  مشچ  وت  زا  ینم و  يوزرآ  دـیما و  هک  میراد  یم  هضرع  ماما  هب  تارابع  نیا  اب 
تـسا ماما  دوخ  زا  ام  ياه  هتـساوخ  همه  اه  نیا  .نکم  یلاـخ  ار  متـشپ  ما  ییور  هایـس  ییوخ و  تشز  رطاـخ  هب  راذـگماو و  نکم و 

چیه هب  هک  تسا  لّسوت  زا  یموس  عون  عقاو  رد  نیا  .مینک  یم  ترایز  ار  شفیرـش  دهـشم  میا و  هدز  وناز  وا  يور  شیپ  هک  یماـگنه 
( دهاوخب ار  ام  تجاح  عفر  ادخ  زا  هک  نآ  يارب  ماما  زا  تساوخرد   ) لّسوت زا  مود  عون  هب  نآ  لیوأت  يارب  .درادن و  یعنم  ًالقع  هجو 

.دومن حرطم  لقتسم  یعون  ناونع  هب  ار  نآ  ناوت  یم  اذل  .تسین  يا  هنیرق  زین 

.سدنروخ یم  هرگ  مه  هب  لّسوت  ترایز و  هک  تسا  نینچ  نیا  قیرط  ره  هب 
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لیاضف يروآدای  ماما و  رکذ  يراب  .دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  وا ، هب  زاین  هضرع ي  ماما و  لیاضف  رکذ  بلاق  رد  یعیش  بان  تاداقتعا  و 
هّمئا ي ناـسل  رد  .تسا  هتـشاد  دـنلب  شیوـخ  رکذ  ببـس  هـب  ار  وا  هناـخ ي  دـنوادخ  تسادـخ (1) و  رکذ  قیداـصم  زا  وا  بقاـنم  و 
دورد و مالـسو و  ماما  درک  دای  زا  مه  هدش و  هدناجنگ  لاعتم  يادـخ  اب  تاجانم  مه  اهترایز ، نمـض  رد  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم 
هب انث  تاولـص و  لاعتم و  يادـخ  سیدـقت  حـیبست و  اـب  ماـما  هناـخ ي  ياـضف  نینچ  نیا  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هب  حیرـصت  وا  هب  ِّتیحت 

.دبای (2) یم  ولع  لالج و  تعفر و  بیترت  نیدب  دزیمآ و  یم  رد  شیایلوا 

راّیط رفعج  زامن  ترایز و  زامن  : رگید یلمع 

ترایز زامن 

: دنک یم  لقن  نینچ  لّوا  دیهش  موحرم  لوق  زا  ترایز  زامن  دروم  رد  ترایز  بادآ  یخرب  نایب  زا  سپ  یسلجم  همّالع ي  موحرم 

تعکر ود  نآ  تسا و  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  کی  ره  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترایز  زامن  یبّحتـسم  ياهزامن  زا 
تـسا تعکر  شـش  نینمؤملاریما  تراـیز  رد  زاـمن ] نیا   ] دوش و یم  هماـقا  ناراوگرزب ] نآ   ] رـس دزن  تراـیز  زا  سپ  هک  دـشاب  یم 

.دنتسه (3) نوفدم  ناشیا  اب  مالّسلا  مهیلع  حون  مدآ و  تارضح  رابخا ، ساسارب  هکنانچ 

نیا اذل  دـنا ، هدـش  دراو  ناشیا  يوس  زا  اه  ترایز  نایرج  رد  هیـصوت و  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  بناج  زا  یتعکر  ود  ياهزامن  نیا 
ّتین هب  ناوت  یمن  ناگداز ) ماما  زا  کی  ره  ای  مالّـسلا  مهیلع  بنیز  ترـضح  ای  هموصعم  ترـضح  ًالثم   ) موصعمریغ يارب  ار  اـهزامن 

هرابرد ي 7. هک  نآ  زج  درک ؛ هماقا  دورو 
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باتک یفاک ، لوصا   ) .تسا دـنوادخ  دای  قیداصم ]  ] زا ام  ندرک  دای  هللا ، ّرکِذ  نِم  انَرکِذ  َّنِإ  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 1
.( ح 1 ناوخالا ، رکاذت  باب  رفکلا ، نامیالا و 
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ود ناوت  یم  زین  .تسا (1)  هدش  دراو  ترایز  زا  سپ  زامن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  يوس  زا  مالّسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
جرف و هک  اـجنآ  زا  لاـثم  روط  هب  دومن ؛ هیدـه  روزم  هب  ار  شباوـث  درازگ و  عرـش  رد  هدـش  دراو  ياـه  ّتین  زا  یکی  هب  زاـمن  تعکر 

ّتین نیرتهب  زا  یکی  تسا ، ترضح  نآ  راظتنا  ّتبحم و  لها  تجاح  نیرت  مهم  ناشیا  روهظ  مالّسلا و  هیلع  رصع  ماما  راک  شیاشگ 
.درازگ تجاح  زامن  تعکر  ود  ّتین  نآ  هب  داد و  رارق  ترضح  نآ  راک  شیاشگ  ناوت  یم  ار  اه 

نآ باوث  رفعج و  زامن 

تسا مالّسلا  هیلع  راّیط  رفعج  زامن  هدش ، شرافس  نآ  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  فیرـش  ياهمرح  رد  هک  یّبحتـسم  ياهزامن  نایم  زا  اّما 
رد ناشیا  .تسا  هدومرف  نایب  نانجلا  حـیتافم  رّونم  باتک  رد  هعمج  زور  لامعا  رد  ار  نآ  ّتیفیک  یّمق  ساّبع  خیـش  جاح  موحرم  هک 
یم هیقف  دمحا  نب  نیسح  ّبیطوبا  خیش  موحرم  لقن  اب  ار  یتیاور  يوضر ، سّدقم  مرح  لامعا  نمـض  رد  رفعج و  زامن  تلیـضف  نایب 

: تسا هدومرف  هک  دنروآ 

رازه باوث  یتعکر  ره  يارب  دـناوخب ، رفعج  زامن  ناشیا  دزن  دـنک و  ترایز  ار  هّمئا  زا  رگید  یکی  اـی  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  ره 
هداتـسیا ادـخ  هار  رد  راب  رازه  ادـخ  لسرم  ربمایپ  اـب  هک  یـسک  باوث  زین  هدـنب و  رازه  ندومن  دازآ  هرمع و  رازه  تساراد و  ار  جـح 

ار هانگ  دص  ددرگ و  یم  بوتکم  شیارب  هنسح  دص  هدرب و  دص  ندومن  دازآ  هرمع و  دص  جح و  دص  باوث  یمدق  ره  يارب  تسا و 
.دنزاس (2)8. یم  وحم  وا  يارب  زا 

274 ص :
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تباین هب  ترایز  لصف 3 -

هراشا

ترایز رد  ناراوگرزب  نآ  زا  تباین  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاـس  مالّـسلا و  هیلع  رـصع  ماـما  هب  تدارا  ضرع  زیگنا  لد  رهاـظم  زا  یکی 
یـسک رب  شندوب  ماما  ياطع  ندوب و  تمعن  هک  ترایز  ماـگنه  رد  .تسا  یبلق  لـمع  کـی  اذـل  ّتین و  کـی  لّوا  ماـگ  رد  هک  تسا 

یبلق لـمع  نیا  هب  هک  دـنک  یم  اـضتقا  معنم ، ربارب  يرازگرکـش  ِیلقع  یهلا و  فیلکت  یمـالغ و  یگدـنب و  هفیظو ي  تسین ، یفخم 
رطاخ هب  تسا  دـیما  میوش  یم  فّرـشم  ناـشکاپ  دادـجا  اـی  نادـنزرف  رـضحم  هب  نارورـس  نآ  يوس  زا  یتقو  .میـشاب  مزتلم  ساّـسح ،
زیزع فرط  زا  هک  نیا  رطاـخ  هب  میراد  دـیما  مشچ  .دـنوش  نامیاریذـپ  میا  هدرک  ّتین  ار  شتباـین  هـک  یـسک  يدـنموربآ  تهاـجو و 

نامیالوم و ماـن  تمظع  هب  هکلب  دـنرگنن ؛ اـم  ییور  هیـس  هب  ناـمترایز  یلوبق  رد  میناـشیا ، ّتبحم  رهم و  دـصاق  میا و  هدـمآ  یگرزب 
مینک یم  ماما  زا  تباـین  یتقو  هک  تسین  نینچ  هّتبلا  .دـنریذپب  ار  ناـمترایز  دـنوش و  اریذـپ  ار  اـم  شیوخ  مرک  هب  وا  باـنج  تسادـق 
ظفح .دـنک  یم  فیلکت  داجیا  بیان  يارب  ماـما  زا  تباـین  نیا  دوخ  هک  تسناد  دـیاب  هکلب  دـشاب ؛ تحار  فیاـظو  ریاـس  زا  ناـملایخ 

ّتیعقاو زا  یّظح  تباین  نیا  رگا  هکلب  دنک ؛ میظنت  دوخ  لیم  قباطم  ار  شراتفر  هک  دهد  یمن  درف  هب  ار  هزاجا  نیا  شترـضح  تمرح 
بیان دیاب  دراد ،
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ناـیرج رد  مک  تسد  ماـما ، بیاـن  .دـنک  تکرح  وا  ياـه  بوچراـچ  رد  دـهد و  حـیجرت  دوخ  تساوخ  رب  ار  هنع » ُبونم   » تساوخ
بیان نیاربانب  .دـیامن  یم  ّتین  ار  تباین  هب  تراـیز  دـنک ، اـطخ  اـپ  زا  تسد  هک  نآ  یب  دـنک و  یم  زیهرپ  هبتـشم  مارح و  زا  تراـیز 
باوث بجوتسم  یلمع  ات  دراد  تهابش  رتشیب  ضرغ  ضقن  هب  ندوب  وا  نایصع  لماع  لاح ، نیع  رد  موصعم و  يوس  زا  دوخ  نتـسناد 

.فعاضم

یّبحتسم زامن  قّدصت و  رد  تباین 

هیاپ دنلب  نارادتسود  صلاخ و  نادنمتدارا  زا  دوخ  هک  مالّسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعّدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » باتک دیقف  هدنسیون ي 
یم حرط  شباتک  متشه  باب   30 ات فیلکت 23 زا  تباین  هلأسم ي  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  ثحب  تسا ، هدوب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ي 

.دنک

 ... ندرک و فاوط  ندرازگ ، جح  نداد ، هقدـص  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  تباین  هب  ار  نامیا  لها  ناشیا  فیلاکت ، نیا  لالخ  رد 
.دوش یم  لماش  زین  ار  ترایز  ثحب  ًاعبط  هک  دناوخ  یم  ارف  ییوکین  لمع  ره  ًالوصا 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  زا  تباین  هب  نداد  هقدص 

: دهد یم  طسب  ناونع  نیا  اب  ار  تباین  هب  هداد  هقدص  فیلکت ، نیتسخن  ناونع  هب  نخس  لخدم  رد  ناشیا 

(1)« ِِهتَیالِو ِِهتَّدَوَم َو  ِتامالَع  نِم  اذه  ًَهباِین َو  هنَع  ُقُّدَصَّتلا  »

.تسا ترضح  نآ  تیالو  تّدوم و  ياه  هناشن  زا  نیا  و  مالّسلا ) هیلع  رصع  ماما   ) ناشیا زا  تباین  هب  نداد  هقدص 

ياه ّتین  رب  وکین و  تسا  یلمع  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يوس  زا  يرگید  یکین  ره  ماـجنا  ندرک و  جـح  نتفر ، تراـیز  هب  نداد ، هقدـص 
دننک و یم  قّدـصت  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمالـس  يارب  دارفا  هاگ  هک  تسا  نینچ  هقدـص  صوصخ  دروم  رد  .دراد  ناحجر  ًاعطق  يداع 

.3 موحرم .دنیامن  یم  هنسح  نیا  هب  مادقا  ناشیا  يوس  زا  هاگ 
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: دیامرف یم  ناشدنزرف  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  یتمالس  يارب  نداد  هقدص  باب  رد  سوواط  نب  دّیس 

...هد (1) رارق  تنازیزع  دوخ و  نداد  هقدص  زا  شیپ  ار  بانج  نآ  يوس  زا  هقدص  و  ... 

: دهد یم  میمعت  ریخ  ياهراک  یمامت  هب  ار  شرافس  نیا  سپس 

هّجوت وت  هب  هک  دوش  یم  ببـس  هک  رادب  مّدـقم  ار  راوگرزب  نآ  تسا  ترـضح  نآ  ّقح  هب  افو  هیام ي  هک  يریخ  راک  ره  رد  زین  و  ... 
.دیامن (2) ناسحا  وت  هب  دیامرف و 

: تشاد هضرع  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  هک  هدش  لقن  هزمح  نب  ّیلع  زا  یتیاور 

هراـب نیا  رد  امـش  رظن   ] مـهد یم  هقدـص  مرازگ و  یم  جـح  مناوـخ و  یم  زاـمن  مناتـسود  ناـشیوخ و  هدرم ي  هدـنز و  زا  تباـین  هـب 
؟] تسیچ

: دندومرف ناشیا 

.ُهاّیِإ (3) َِکتَلِِصب  ٌرجَأ  ََکل  هنَع َو  ِّلَص  ُهنَع َو  قَّدَصَت  مَعَن 

.تسوت يارب  يرجا  اه  نآ  اب  تناسحا ] وا   ] طابترا هطساو ي  هب  هک  رازگب  زامن  هدب و  هقدص  اه  نآ  يوس  زا  يرآ ،

.تسا زئاج  ییوکین  راک  ره  رد  تباین 

: دیامرف یم  تیاور  نیا  حیضوت  رد  لایکم  بحاص  موحرم 

ناسنا هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دروم  ود  نیا  ندرک  رکذ  دیدرت  نودب  یلو  دومن ، دای  ناتسود  نادنواشیوخ و  زا  لاؤس  رد  هک  دنچ  ره 
یتّیـصوصخ هطبار و  يو  اب  هک  دهد  یم  ماجنا  یـسک  يوس  زا  ار  رگید  کین  ياهراک  ترایز و  هقدـص و  ّجـح و  تاقوا ، بلغا  رد 

.8 دارم تسا و  لاثم  باب  زا  ناکیدزن ) ناشیوخ و   ) ود نیا  رکذ  نیاربانب  ...دشاب و  هتشاد 
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.تسا (1) نمؤم  نادرم  نانز و  هدرم ي  هدنز و  يوس  زا  تاریخ  تاعاط و  رد  تباین  زاوج  هرابرد ي  لاؤس  نآ ، زا 

اهقف فالتخا  ّلحم  یّبحتسم : زامن  رد  تباین 

.دنیامرف یم  رظنراهظا  نآ  دروم  ود  هرابرد ي  ترضح  دهد و  یم  رارق  شسرپ  دروم  ار  لاثم  هس  يوار  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن ي 
جح ّدح  رد  هک  زامن -  هقدص و  نایب  هب  ترضح  اذل  هدوب و  لوادتم  موسرم و  رایسب  جح  رد  تباین  هک  تسا  نآ  یخساپ  نینچ  هجو 

فالتخا ّلحم  ار  تباین  هب  یّبحتـسم  زامن  هماقا ي  لایکم ، بحاص  موحرم  همادا  رد  .دـنا  هدومرف  افتکا  هدوبن -  هداتفا  اـج  روهـشم و 
: دیامرف یم  دناد و  یم  اهقف 

ماجنا يارب  يزاوج  و  دـنک ] لـمع  هب  مادـقا  دـیاب  صخـش  دوخ  هک  اـنعم  نیا  هب   ] تسا ترـشابم  بجاو ، تاداـبع  رد  تّحـص  طرش 
هب دـنچ  ره  روکذـم  ربخ  دوش و  یم  نایب  دوخ  ياـج  رد  هک  جـح  رد  رگم  تسین ؛ تسد ] رد   ] ناگدـنز زا  تباـین  هب  بجاو  تداـبع 

ثیدح هب  تاّبحتـسم  هب  نداد  يوتف  دروم  رد  هک  تسا  تباث  دوخ  ياج  رد  اّما  دشاب ، یم  فیعـض  هزمح  نب  ّیلع  ندوب  یفقاو  لیلد 
.دوش (2) یم  افتکا  زین  فیعض 

یبحتسم زامن  رد  تباین  هرابرد ي  هللا  همحر  يراصنا  خیش  موحرم  نایب 

: دنک یم  لقن  ار  يراصنا  خیش  موحرم  حیضوت  تیاور  نیا  لیذ  رد  سپس 

زاوج رب  دراد  تلالد  ثیدـح  نیا  سپ  .نآ  باوث  نداد  هیدـه  زامن و  ندـناوخ  هن  تسا  تباین  ثیدـح ، نیا  رد  هنع » ِّلَص   » زا روظنم 
.زامن (3) رد  هدنز  زا  تباین 

ناحجر هناشن ي  هتفرگ ، تروص  ترضح  يوس  زا  هک  ار  طابترا ) ناسحا و  یکین و   ) هلـص ریبعت  قالطا  لایکم ، بحاص  موحرم  زین 
: دیامرف یم  دناد و  یم  یکین  لمع  ره  رد  تباین  بابحتسا  و 

هب هاّیإ - » کتلـصب  :» دـنا هدومرف  هک  لوق  نیا  اـب  دـنهد  هّبنت  ار  لـمع  نیا  رب  باوث  رجا و  قاقحتـسا  هجو  دـنا  هتـساوخ  شترـضح  ... 
.6 نایم مالک  نیا  رد  سپ  اه -  نآ  دروم  رد  تندومن  ییوکین  یگدیسر و  هطساو ي 
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ببـس هب  ار  نآ  باوث ]  ] دـنا و هدومن  عـمج  باوـث -  رجا و  رکذ  اـب  وا -  بیغرت  بابحتـسا و  ماـع و  روـط  هب  تباـین  زاوـج  هب  مکح 
.دنا (1) هدومرف  نایب  ناشیوخ  ناکیدزن و  هب  یگدیسر 

یّبحتسم زامن  رد  تباین  زاوج  هب  رهاوج  بحاص  موحرم  ياوتف 

حیرـصت ترایز  زامن  فاوط و  زامن  رد  تباین  زاوج  هب  زین  رهاوج (2)  بحاص  موحرم  لایکم ، بحاص  موحرم  شرازگ  هب  هوـالع  هب 
: دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  هدومن 

َعَنَـص يّذلا  ُنوکَیَف  امُهنَع  ُموُصَی  امُهنَع َو  ُّجِحَی  امُهنَع َو  ُقَّدَـصَتَی  امُهنَع َو  یِّلَُـصی  ِیَم  ِنیَتّ ِنیَّیح َو  ِهیَدـِلاو  َّرَبَی  نَأ  مُکنِم  َلُجَّرلا  ُعَنمَی  ام 
.ًاریثَک (3) ًاریَخ  ِهتَلِص  هِِّرِبب َو  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُهُدیزَیَف  َِکلذ  ُلثِم  َهلَو  امَُهل 

جح دهد و  هقدص  دناوخب و  زامن  ناشبناج  زا  دنک ؟ یکین  دوخ  هدرم ي  ای  هدنز  ردام  ردپ و  هب  هک  ار  امـش  زا  یکی  دراد  یم  زاب  هچ 
ناـسحا و  ] یکین و ببـس  هبدـنوادخ  سپ  تسوا ؛ دوـخ  يارب  شریظن  اـه و  نآ  يارب  دـنک  یم  هچ  نآ  هـک  درادـب ؟ هزور  درازگب و 

.دیازفا یم  وا  رب  يریثک  ریخ  وا  طابترا  يرارقرب ]

ار يراصنا  خیـش  موحرم  رهاوج و  بحاص  موحرم  هباـشم  یلوق  قوف ، تیاور  حیـضوت  ناـیب  رد  لاـیکم  بحاـص  موحرم  تیاـهن  رد 
: دناد یم  تباث 

ناحجر مومع  رب  دراد  راعـشا  نآ ، رب  یکین  هلـص و  قالطا  زامن و  رد  هدنز  صخـش  زا  تباین  ندوب  زیاج  رب  دراد  تلالد  ربخ  نیا  ... 
ًارهاظ نوچ  دوب ؛ دهاوخ  زیاج  مه  زامن  ریغ  دـشاب ، زیاج  هدـنز  يوس  زا  زامن  رگا  هاگنآ  کین ، راک  ره  رد  ناگدـنز  زا  ندرک  تباین 

.درادن (4)6. دوجو  زامن  ریغ  زامن و  نیب  قرف  هب  لوق 
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هللا هیآ  ترـضح  .دنهد  یم  اوتف  ترایز  زامن  رد  تباین  زاوج  هب  زین  ام  راگزور  رد  دـیلقت  مّظعم  عجارم  یخرب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
یناسارخ و دیحو  هللا  هیآ  ترضح  دنراد (1)و  اوتف  ناگدرم  ناگدنز و  يوس  زا  ترایز  زامن  رد  تباین  زاوج  رد  ًاحیرـص  یناتـسیس 

.دـنیامرف یم  رداص  اوتف  یّبحتـسم  لمع  ره  رد  تباین  زاوج  باب  زا  و  ًءاجر »  » تروص هب  نآ  ماـجنا  زاوج  هب  ییوخ  هللا  هیآ  ترـضح 
ناسحا و هناشن ي  وکین و  رگید  ّبحتـسم  لامعا  ریاس  زین  نآ و  زامن  ترایز و  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  تباین  يور  ره  هب   (2)

.تسا راوگرزب  نآ  هب  تدارا  ضرع 

نداد هقدص  رد  تباین  هنیمز ي  رد  لایکم  بحاص  موحرم  هیصوت ي 

یم باوث  ّقحتسم  وا  بناج  زا  هقدص  اب  شا  ینامیا  ناردارب  زا  یکی  هب  یگدیسر  هطساو ي  هب  درف ، یتقو  هک  رایـشه ! لقاع  يا  رگنب 
زا رتالاب  يرجا  بجوتـسم  ناشیا  بناج  زا  قّدـصت  اب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هب  شا  یگدیـسر  رطاـخ  هب  هنوگچ  دوش ،
زا تدابع  نیا  ندز  رس  رطاخ  هب  ددرگ ؛ یم  راگتسر  ناگدنهد  هقدص  ياه  شاداپ  نیرترب  اب  دوش و  یم  رجا  قیال  يرآ  دشابن ؟ نیا ،

.ناگدیرفآ (3) نیرترب  زا  تباین  هب  وا 

فاوط جح و  رد  تباین 

ناشیا يارب  نداتسرف  بیان  ای  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  تباین  هب  نتفر  جح 

.2: دوش یم  زاغآ  لیذ  ناونع  اب  دنوش  یم  نآ  رّکذتم  لایکم  بحاص  موحرم  هک  يرگید  فیلکت 

280 ص :

هرمعلا و ّجـحلا و  لـثم  هّیداـبعلا  تاّبحتـسملا  ضعب  یف  مهنع  هباـّینلا  زوـجت  تسا ... : نینچ  یناتـسیس  هللا  هـیآ  ترـضح  تراـبع  - 1
لب هالّصلا ، نم  کلذ  عبتی  ام  مالّسلا و  مهیلع  هّمئالا  روبق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ربق  هرایز  هّکمب و  سیل  نّمع  فاوّطلا 

.( هلأسم ي 752 همدقم ي  ج 1 ، یناتسیس ، هللا  هیآ  نیحلاّصلا  جاهنم   ) .ًءاجر تاّبحتسملا  عیمج  یف  زوجت 
هلأسم ي 752. ،ج 1 ، یناسارخ دیحو  هللا  هیآ  هیشاح ي  اب  ییوخ  هللا  هیآ  نیحلاّصلا ، جاهنم  - 2
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.ُهنَع (1) َّجِحَِیل  ِِبئاّنلا  ُثَعب  مالّسلا َو  هیلع  ُهنَع  ًَهباِین  ُّجَحلا 

.دنک جح  ناشیا  يوس  زا  هک  نآ  يارب  نداتسرف  بیان  و  مالّسلا ) هیلع  رصع  ماما   ) ناشیا زا  تباین  هب  جح  ماجنا 

تباین هب  جح  باوث 

زا يوار  هک  هدـش  لقن  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  هدوب  لوادـتم  میدـق  ناـمز  نایعیـش  ناـیم  ندومن ، لـمع  هنوگ  نیا 
»؟ تسه یباوث  زین  وا  دوخ  يارب  ایآ  دنک ، یم  جح  نارگید  بناج  زا   » هک دیسرپ  يدرم  دروم  رد  ناشیا 

: دندومرف ترضح 

ِهلاِخل َو ِهتَّمَِعل َو  هِّمَِعل َو  ِهتخُِأل َو  ِهیخَِأل َو  ِهتَنبِال َو  هِنبِال َو  هِّمُِأل َو  ِهیبَِأل َو  َُهل َو  ُرَفُغی  ٍجَـجِح َو  ِرـشَع  ُباَوث  ٌرجَأ َو  ِلُـجَّرلا  ِنَع  ُّجِـحَی  يذَِّلل 
.ٌمیرَک (2) ٌعِساو  َهللا  َّنِإ  ِهِتلاِخل 

ردپ هارمه  هب  دوش  یم  هدیزرمآ  وا  جح و  هد  شاداپ  نآ  رب  هوالع  تسا و  يرجا  دور ، یم  جح  هب  يرگید  بناج  زا  هک  یـسک  يارب 
.تسا میرک  هدنیاشگ و  دنوادخ ، هک  یتسرد  هب  .شا  هلاخ  ییاد و  هّمع و  ومع و  رهاوخ و  ردارب و  رتخد و  رسپ و  ردام و  و 

.دهد یم  ناشن  ار  فاوط  رد  تباین  هب  هیصوت  هک  یتیاور 

بیان نداتسرف   » »(3) و مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  زا  تباین  هب  فاوط   » نآ ناونع  دوش و  یم  لابند  قایـس  نیمه  رب  يدـعب  ياه  فیلکت 
: دسرپ یم  شترضح  زا  يوار  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یتیاور  باب  نیا  رد  .تسا   (4)« ناشیا بناج  زا  فاوط  يارب 

.دومن فاوط  ربمایپ  ءایصوا  بناج  زا  ناوت  یمن  دنتفگ  نم  هب  اّما ]  ] منک فاوط  ناتردپ  امش و  يوس  زا  متساوخ  یم 

/8: دنیامرف یم  دننک و  یم  در  ار  عنم  هتفگ و  نیا  ترضح 

281 ص :
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.ٌِزئاج ُهَّنِإَف  َکَنَکمَأ  ام  فُط  َلب 

.تسا زیاج  نیا  هک  نک  فاوط  دراد  ناکما  تیارب  هزادنا  ره  هکلب  تسین ] نینچ  ]

.دوب هدرک  یّبحتسم  فاوط  نیموصعم  هّمئا ي  زا  تباین  هب  هک  يا  هعیش  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح  ریدقت 

: دنک یم  ضرع  دسر و  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  ًادّدجم  لاس  هس  زا  سپ 

تساوخ ادخ  هک  رادقم  نآ  امش -  زا  تباین  هب  .دیدومرف  نذا  امش  متـساوخ و  هزاجا  ناتردپ  امـش و  يوس  زا  فاوط  دروم  رد  نم  - 
.مدومن لمع  نآ  هب  داتفا و  ملد  رد  يزیچ  سپس  مدرک  نینچ  - 

؟ دوب هچ  - 

.مدرک فاوط  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  زور  کی  - 

.هللا لوسر  یلع  هللا  یّلص  هللا ، لوسر  یلع  هللا  لوسر  یلع  هللا  یّلص  - 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  مراهچ  زور  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  فرط  زا  زور  نیمّوس  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بناج  زا  مود  زور  - 
زا زور  نیمتفه  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  يوس  زا  مشـش  زور  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  فرط  زا  مجنپ  زور 

هیلع یلع  ناتردپ  فرط  زا  مهن  زور  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ناتردپ  زا  تباین  هب  زور  نیمتـشه  مالّـسلا و  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  بناج 
.مرادنید ناشتیالو  هب  هک  یناسک  دننانیا  مدرک و  فاوط  نم ! يالوم  اقآ و  يا  امش  فرط  زا  مهد  زور  مالّسلا و 

: دنیامرف یم  ترضح 

.هَریَغ ِدابِعلا  َنِم  ُلَبقَی  يّذلا ال  ِنیدلِّاب  َهللا  َنیدَت  ِهللا  نَذإ َو 

.دریذپ یمن  ناگدنب  زا  ار  نآ  زج  هک  ینید  هب  يا  هدوب  نّیدتم  ادخ  يارب  تروص  نیا  رد 

: دیامن یم  ضرع  سپس 

: دنیامرف یم  خساپ  ترضح  .هن  هاگ  مدرک و  یم  فاوط  مالّسلا  امهیلع  همطاف  ترضح  ناتردام  بناج  زا  هاگ 
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.ُهللا (1) َءاش  نِإ  ُهِلماع  َتنَأ  ام  ُلَضفَأ  ُهَّنِإَف  اذه  نِم  ِرثکَتِسا 

.هللاءاش نا  یهد  یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  نیرترب  نیا  هک  نک ، ناوارف  ار  لمع  نیا 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  زا  تباین  هب  فاوط  هرابرد ي  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هژیو ي  هیصوت ي 

صوصخ رد  دننک ، یم  دییأت  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  تباین  هب  ار  يوار  ياه  فاوط  هک  نیا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  هّمئالاداوج  ترـضح 
یگرتس ردـق و  تمظع  زا  ناشن  كرابم  هیـصوت ي  نیا  .دـنیامرف  یم  هژیو  شرافـس  وا  هب  مالّـسلا  اهیلع  هقیّدـص  ترـضح  زا  تباـین 

هب اذـل  دراد  يرترب  هّمئا ، ریاس  زا  تباین  هب  تبـسن  ناشیا  زا  تباین  دـنا  هدومرف  ترـضح  هک  ارچ  دراد ، ملاع  ود  ناوناب  يوناـب  تلزنم 
.دنا هدومرف  شرافس  نآ  نداد  ماجنا  ناوارف 

هفّرشم دهاشم  ترایز  رد  تباین 

ترایز رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  تباین 

رد مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  زا  تباین  ثحبم  دراو  فاوط  جح و  رد  ماما  فرط  زا  تباین  ثحب  زا  لایکم  بحاص  موحرم 
: دنیامرف یم  دنوش و  یم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  ادخ و  لوسر  دهاشم  ترایز 

( تسا مدرم  ّمهم  لامعا  زا  نیا  هک  ( ؛ تسا نآ  لیلد  هچ  نآ  دمآ  دهاوخ  تسا و  ماما  هلص ي  یگدیسر و  ماسقا  زا  هک  نیا  رب  ًافاضم 
هچ نآ  ياوحف  هطـساو ي  هب  تشذگ و  ناشیا  زا  تباین  هب  قّدصت  بابحتـسا  باب  رد  هچ  نآ  هب  تسج  دانتـسا  هراب  نیا  رد  ناوت  یم 
زا تباین  هرابرد ي  هچ  نآ  هب  و  درمش ] یم  زیاج   ] ماما زا  تباین  هب  ار  مارحلا  هللا  تیب  فاوط  درک و  یم  تلالد  جح  رد  بابحتـسا  هب 

.تسا (2) هدش  دراو  هّمئا ]  ] دهاشم ترایز  رد  نامیا  لها  مومع 

هفّرشم دهاشم  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  تباین  زاوج  باب  رد  لایکم  بحاص  موحرم  ّهلدا ي 

هب نداد  هقدص  بابحتـسا  اه  نآ  نیتسخن  دنا ، هدرک  نایب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  تباین  زاوج  دهاش  ناونع  هب  ار  هتکن  دنچ  ناشیا 
.9 هلص زا  يا  هناشن  دامن و  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  هداد  هقدص  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، ناشیا  زا  تباین 
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بحتـسم و لامعا  هرمز ي  رد  دشاب  هلـص  نیا  قادصم  هک  يرگید  ییوکین  لمع  ره  اذـل  .تسناد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ّقح  رد  یکین  و 
.دریگ یم  رارق  نسحتسم 

هطـساو ي هب  ار  هفّرـشم  دـهاشم  رد  ماما  زا  تباین  ناوت  یم  هدـش  حرطم  فاوط  جـح و  ثحب  رد  هچ  نآ  قباـطم  هک  نآ  هتکن  نیمود 
تباین زاوج  رب  لیلد  کی  هک  تسا  نیا  ناشیا  روظنم  تسا و  نخس  يانعم  نومـضم و  يانعم  هب  اوحف  .تسناد  زاجم  تایاور  ياوحف 

.تسا ترایز  هب  میمعت  لباق  تایاور  نیا  نومضم  دنا و  هتسناد  بحتسم  ار  جح  فاوط و  رد  تباین  هک  تسا  یثیداحا  ترایز ، رد 

نارگید زا  تباین  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  مالس  یگنوگچ  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  میلعت 

: ُلق َُّمث  یِّبَّنلا  ِسأَر  َدنِع  ِفق  َُّمث  ِنیَتَعکَر  ِّلَصَف  َکیَلَع  ُبِجَی  ام  َتیَضَقَف  یِّبَّنلا  َربَق  َتیَتَا  اذِإَف 

مِهِـضَیبَأ َو مِهِدـبَع َو  مِهِّرُح َو  يدََـلب  ِلهَأ  ِعیمَج  نِم  یتَّماح َو  ِعیمَج  يدـلُو َو  یتَجوَز َو  یّمُأ َو  یبَأ َو  نِم  ِهللا  َِّیبَن  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلَا 
.ًاقِداص (1) َتنُک  ّاِلا  َمالَّسلا » َکنَع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَص  ِهللا  َلوسَر  ُتأَرقَأ  ّینِإ  : » ِلُجَّرِلل َلوُقَت  نَأ  ُءاشَت  الَف  مِهِدَوسَأ 

سپـس نک ، زاـمن  تعکر  ود  يدرک ، ادا  تسا  بجاو  وت  رب  هچ  نآ  يدیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یّبن  ربـق  هب  یتـقو 
: وگب ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رس  دزن  تسیاب 

دازآ و 8. زا  مراید  رهش و  لها  یمامت  مناگتسب و  همه ي  منادنزرف و  مرسمه و  مردام و  مردپ و  بناج  زا  ادخ ! یّبن  يا  وت  رب  مالس  »
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هک نآ  رگم  .مدناسر » مالـس  مرکا  ربمایپ  هب  وت  بناج  زا  : » ییوگ یمن  یـسک  هب  یتشگزاب ] یتقو   ] و .ناشهایـس » دیپس و  ناش ، هدـنب 
.يا هتفگ  تسار 

تارضح نآ  دوخ  هکلب  تسا ، هتشاد  لابند  هب  زین  ار  هّمئا  دییأت  رهم  هدوب و  جیار  نایعیش  نایم  هریـس  نیا  اهنت  هن  هک  نیا  مراهچ  لیلد 
دندرک و هناور  مالّسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  ترایز  يارب  دوخ  يوس  زا  یبیان  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  .دنا  هدرک  یم  نینچ  مه 

: دندومرف

.ِنِطاوَملا (1) َکِلت  نِم  ِنیَسُحلا  َِرئاح  َّنِإ  َبیُجیَف َو  اهیف  یعُدی  نَأ  ُّبُِحی  َنِطاوَم  ِهَِّلل  َّنِإ 

نآ زا  ینیــسح  رئاـح  دــیامرف و  تباـجا  اـت  دوـش  هدــناوخ  اــه  نآ  رد  دراد  یم  تـسود  هـک  تـسا  ییاــههاگیاج  دــنوادخ  يارب 
.تساههاگیاج

رئاح رد  روضح  وا ، ییوگ  اعد  نیا  همزال ي  هک  اجنآ  زا  هکلب  دنا ، هداتسرفن  اعد  يارب  طقف  ار  بیان  نیا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
زا .دـنا  هدومرف  هیـصوت  دوخ  بناج  زا  ترایز  هب  ار  وا  عقاو  رد  تسا -  روضح  نیمه  زین  تراـیز  تقیقح  و  هدوب -  ینیـسح  فیرش 

تباث مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترایز  دروم  رد  شلمع  لوق و  اب  موصعم  يوس  زا  یلمع  نینچ  زاوج  یتقو  هک  تسا  حضاو  ییوس 
: دنک یم  ضرع  دسر و  یم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ  يوار  هکنانچ  تسا ؛ نینچ  زین  هّمئا  ریاس  دهاشم  دروم  رد  دشاب ،

بیان زا  مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  ساپس 

.ََکل (2) َِکلذ  ُتلَعَج  َکَئابآ َو  َترَز  ّینِإ 

.مداد رارق  امش  يارب  ار  نآ  مدرک و  ترایز  ار  امش  ناردپ  نم 

.د : دنیامرف یم  ترضح 
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.ریبک رازم  زا  لقن  هب  ص 257 ، ج 102 ، راونالاراحب ، - 1
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.ُهَدَمحَملا (1) اّنِم  ٌمیظَع َو  ٌرجَأ  ٌباَوث َو  ِهللا  َنِم  َِکلِذب  ََکل 

.تسا ساپس  ام  بناج  زا  گرزب و  يرجا  باوث و  وت  يارب  ادخ  يوس  زا  راک  نیا  رطاخ  هب 

تحاس رهم  هب  لد  یـسک  رگا  دـنک (2) و  یم  تباث  ترایز  ًاصوصخ  ییوکین  لـمع  ره  رد  ار  وا  زا  تباـین  زاوج  ماـما ، دـییأت  رما و 
ماما یتقو  .دـنک  یم  ییوج  هرهب  منتغم  تصرف  نیا  زا  رهگ  الاو  رورـس  نآ  هب  يراـسکاخ  ضرع  يارب  دـشاب ، هتـسب  يودـهم  سدـق 

: دنیامرف یم  دننک و  یم  ار  رمالا  بحاص  ترضح  تمدخ  يوزرآ  مالّسلا  هیلع  قداص 

.یتایَح (3) َماّیَأ  ُُهتمَدََخل  ُُهتکَردَأ  َول 

.مدومن یم  تمدخ  وا  هب  ار  متایح  ياهزور  مامت  مدرک  یم  كرد  ار  وا  رگا 

نیرتوکین تدابع و  نیرتهب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ندرک  تمدـخ  .عقاو  فالخ  هن  تسا و  قارغا  هن  مـالک  نیا  هک  تسناد  دـیاب 
ماما هک  يرمع  لب  ام  رامعا  دننام  هب  يرمع  هن  .دزرا  یم  دنک ، نآ  فورصم  ار  شرمع  تاعاس  مامت  ناسنا  رگا  تسا و  یهلا  تعاط 
ماما هب  تمدخ  هّمئا  هفّرـشم ي  دهاشم  ای  يوبن  مرح  ای  هللا  تیب  رئاز  رگا  بیترت  نیا  هب  .دنا  هتـسیز  نآ  تّدم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص 

دهاوخ راوگرزب  نآ  يوس  هب  بادآ  لامعا و  زا  کـی  ره  رد  شیریگ  تهج  ًاـتعیبط  دـشاب ، شدوجو  هغدـغد ي  مالّـسلا  هیلع  رـصع 
ماـگنه رد  دراد و  دوخ  ندوب  بیاـن  هب  هّجوت  نذا  بلط  لاـح  رد  دـنک ، یم  تباـین  ناـشیا  زا  تراـیز  لـسغ  رد  هک  يروـط  هب  دوـب ،

.6 بناج زا  ار  دوخ  لباقان  لمع  دروآ و  یم  رظن  رد  ار  ناشیا  یلمع  ره  هب  ندرب  تسد  یبدا و  ره  تیاعر 
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ص 593. ج 14 ، هعیّشلا ، لئاسو  - 1
ترضح نیحلاّصلا  جاهنم   ) .دنهد یم  اوتف  ترایز  رد  هدنز  هدرم و  زا  تباین  زاوج  هب  ییوخ  دیحو و  یناتـسیس ، تایآ  تارـضح  - 2

ج 1، ییوخ ، هللا  هیآ  نیحلاصلا  جاهنم  رب  یناسارخ  دیحو  هللا  هیآ  ترضح  هیـشاح ي  ییوخ و  هللا  هیآ  ترـضح  یناتـسیس و  هللا  هیآ 
(. هلأسم ي 752 همّدقم ي 

ح 46. هتریس ، هتفص و  یف  يور  ام  باب  ینامعن ،)  ) هبیغلا - 3
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.دهد یم  ماجنا  زیزع  نآ 

هداتسرف شترایز  هب  دوخ  زا  تباین  هب  دنا و  هدیشخب  یلوپ  وا  هب  شترضح  هک  دشیدنیب  نینچ  ناسنا  دراد  اج  تسوکین و  رایـسب  سپ 
هّیحور ي وـسکی و  زا  ناـشیا  ياـطع  اذـلف  .دـنا  هدـمآ  مه  درگ  ناـشیا  ماـعنا  زا  ًاـعطق  رفـس  تاـناکما  لـیاسو و  ماـمت  هک  ارچ  دـنا ؛
زا هدنکآ  ییاهبلق  اب  شترـضح  ناّبحم  نایعیـش و  هک  دنک  یم  اضتقا  رگید ، يوس  زا  ناشیا  رـضحم  هب  یگدنب  ضرع  يرازگتمدخ و 

باوث رجا و  جاّوم  يایرد  هب  ار  نتـشیوخ  بآ  مک  يوج  دـنهد و  رارق  شترـضح  زا  تباین  هب  هرـسکی  ار  دوخ  لـمع  ناـشیا ، ّتبحم 
.دنزاس لصّتم  شترضح  بناج  زا  لمع 
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یلوبق مراهچ : شخب 

هراشا

هدیکچ

رد .درک  میهاوخ  لیلحت  ار  نآ  يانعم  میهد و  یم  ناشن  تایاور  هب  هّجوت  اب  ار  لمع  یلوبق  ّتیّمها  لّوا ، لصف  رد  ادتبا  شخب  نیارد 
یلعاف تحاس  رد  تایـضتقم  هک  نیا  هب  مّوس  لصف  رد  دیواک و  میهاوخ  دنا  لمع  یلوبق  همزال ي  هک  ار  یلعف  تایـضتقم  مود  لصف 

طبح و ثعاب  هک  یبابسا  هب  مجنپ  لصف  رد  درمـش و  میهاوخرب  لیـصفت  هب  ار  لمع  یلوبق  عناوم  مراهچ  لصف  رد  .تسیرگن  میهاوخ 
دعاوق و نیا  يارو  ياطع  هک  دراد  یهلا  لضف  داعبا  یـسررب  هب  صاصتخا  مشـش  لصف  .تخادرپ  میهاوخ  دندرگ ، یم  لمع  يدوبان 

.دنک یم  تیوقت  شلامعا  یلوبق  هب  ار  ناسنا  دیما  نیمه ، تسا و  طباوض 

تدابع یلوبق  يانعم  تّیّمها و  لصف 1 -

تدابع یلوبق  تّیّمها 

لمع ِمّهم  ماجنا  زاغآ و  یلوبق : ّتین و 

يوس زا  در  ای  لوبق  هب  دوش و  یم  زاغآ  ّتین  زا  تدابع  .دـتفا  یم  قافّتا  ماجنا ، زاـغآ و  ساّـسح  هطقن ي  ود  ناـیم  يداـبع  لـمع  ره 
اّما .دوب  دـهاوخ  یفتنم  نآ  شزرا  دوش ، قرافم  حور  نیا  زا  تداـبع  دـبلاک  رگا  تسا و  لـمع  حور  ّتین ، .ددرگ  یم  متخ  دـنوادخ 
هب دیاب  ًاعطق  دهد ، تسد  هب  ار  لماع  بولطم  هجیتن ي  دنیـشن و  راب  هب  یتسردب  دهاوخب  رگا  هتـشذگ ، بلق  زا  ِصلاخ  قداص و  ّتین 
هب دنتـسه  ّبترتم  لمع  رب  هک  یتاکرب  راثآ و  دریذپن ، ار  يا  هدنب  تعاط  لاعتم ، راگدرورپ  رگا  .دماجنیب  دنوادخ  بناج  زا  شریذـپ 

نکمم هک  ارچ  ددرگ ، یم  نایامن  لمع  یلوبق  ثحب  ناوارف  ّتیـساّسح  هک  تساجنیا  .دنام  یم  یقاب  نوبغم  مورحم و  دسر و  یمن  وا 
بیرف ار  یمدآ  نآ  ریگمـشچ  رهاظ  دوش و  راومه  ناسنا  رب  یلمع  جنر  شریذپان ، راکنا  مزاول  نآ و  ياهکالم  هب  هّجوت  نودـب  تسا 
یلمع ره  رد  ناسنا  مغ  ّمه و  هک  تسا  نیا  تسا ؛ هداتفین  لوبقم  هدش و  هدـنار  دـنوادخ  هاگرد  زا  وا  تدابع  هک  نیا  زا  لفاغ  دـهد ،

.دشاب شلوبق  هب  فوطعم  دیاب  نآ ، تارهاظت  زا  شیب 
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يوقت یلوبق : ّمهم  كالم 

دیاب ًاتعیبط  دهد ، یم  لیکـشت  ار  نآ  نکر  نیرت  مهم  تسا -  نآ  یلوبق  نامه  هک  لمع -  هجیتن ي  هک  نیا  تفایرد  اب  بیترت  نیا  هب 
اهرایعم نیا  نیرت  مهم  زا  یکی  .تسب  دیما  تعاط ، یـشخب  رثا  هب  اه  نآ  بسک  اب  دوب و  لمع  یلوبق  ياهراکهار  اهکالم و  لابند  هب 

؛ دنک یم  در  ار  اه  نآ  تعاط  ّالا  دوش و  یم  اریذپ  ار  اهناسنا  لمع  هک  تسا  نآ  دوجو  اب  طقف  طقف و  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  ياوقت 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هکنانچ 

.َنیقَّتُملا (1) َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اّمنِإ 

.دریذپ یم  يوقت  لها  زا  ًارصحنم  ار ] حلاص  لمع   ] دنوادخ

.تسین كدنا  عقاو  رد  اوقت  شودمه  اّما  كدنا  لمع 

هب لمع  نتـشاد و  ار  ادـخ  ياورپ  یلوبق ، ياهکالم  نیرت  مهم  زا  دـتفا و  یهلا  هاگرد  لوبقم  هک  تسا  نیا  هب  يدابع  لمع  ره  شزرا 
مهم و طرش  نیا  اّما  دنشاب ، رامش  تشگناو  كدنا  یمدآ  يوکین  ياه  هدرک  رگا  یّتح  بیترت  نیا  هب  .تسا  مارح  زا  زیهرپ  بجاو و 
هک شزرا  یب  هن  رایـسب و  هک  كدـنا  هن  رگید  دـندرگ -  لوـبق  فداـصم  بیترت  نیا  هب  و  دـننک -  هارمه  ار  نیزگیاـج  یب  همئاـق ي 
یم هللا  همحر  رذوبا  باـنج  هب  باـطخ  دوخ  فورعم  ّتیـصو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یّبـن  هکناـنچ  دنتـسه ؛  اـهبنارگ 

: دیامرف

!؟ ٌلَّبَقَتَی ٌلَمَع  ُّلِقَی  َفیَک  يوقَّتلِاب َو  ٌلَمَع  ُّلِقَی  ُّهَنِإَف ال  ِلَمَعلِاب  َکنِم  ًاماِمتها  َّدَشَأ  يوقَّتلِاب  ِلَمَعلِاب  نُک  ٍّرذابأ  ای 

.َنیقَّتُملا (2) َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َّلَجَوَّزَع : ُهللا  ُلوقَی 

هنوگچ تسین و  مک  دشاب ، اوقت  اب  هارمه  هک  یلمع  اریز  دـشاب  لمع  دوخ  زا  رت  تخـس  يوقت  ساسارب ]  ] لمع هب  تمامتها  رذابا ! يا 
یم يوقت  لـها  زا  ًارـصحنم  ار ]  حـلاص  لـمع   ] دـنوادخ دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  تسا !؟ هدـش  هتفریذـپ  هک  یلمع  دـشاب  كدـنا 

.8 .دریذپ
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.نآ ّتیمک  هن  دشاب  زکرمتم  يوقت )  ) لمع ّتیفیک  هب  دیاب  ناسنا  مامتها  تّدش 

هجیتن ي هب  دـنامن و  رتبا  ناسنا  تعاط  رگا  هکلب  تسا  هدـننک  نییعت  زاـسراک و  هک  تسین  نآ  رهاـظ  ترثک و  يداـبع ، لـمع  ره  رد 
بانج تیاور ، نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  .دوب  دهاوخ  یتمیق  زین  نآ  زیچان  رهاظ  هب  رادقم  هاگنآ  دسرب ، لوبق 

تا يرادربنامرف  يروآ و  تسدب  ار  یلوبق  كالم  هک  دشاب  نیا  رب  تا  یـشوک  تخـس  مامتها و  تّدش  هک  دنهد  یم  رّکذت  ار  رذوبا 
دهاوخن مهم  نانچنآ  نآ ، مجح  رادـقم و  رگید  تلمع ، نداـتفا  لوبقم  تروص  رد  هک  ارچ  ینیب ؛ راـگدرورپ  شریذـپ  ضرعم  رد  ار 

.نآ ّتیمک  ات  دراد  ّتیّمها  هک  تسا  تعاط  ّتیفیک  رتشیب  نیاربانب  سپ  .دوب 

راّوز نایعیـش و  هک  ارچ  دریگ ؛ رارق  هّجوت  دروم  دـیاب  فعاضم  روط  هب  ترایز  دروم  رد  تسا ، حرطم  یتدابع  ره  رد  هک  هلأـسم  نیا 
دیاب تسا ، قیثو  مکحم و  ناشدـیما  نیا  هک  ردـق  نامه  دـنا و  هتخود  دـیما  مشچ  قیرط  نیا  زا  دوخ  يریگتـسد  هب  رایـسب  تیب ، لها 
نیع رد  دندرگ و  ترایز  ندش  هتفریذپ  مخ  چیپرپ و  راوشد و  هار  هّجوتم  دـیاب  اه  هاگن  .دوش  تیوقت  زین  ترایز  یلوبق  هب  ناشهّجوت 

مامتها و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  هب  تیانع  اب  دیاب  دریگ ، یم  رارق  رظنّدـم  ترایز  یّمک  ینامز و  مجح  هک  لاح 
.دوش یلوبق  طیارش  بسک  رد  زکرمتم  ناسنا ، تخس  تفس و  يوپاکت 

هک یـسک  تسا  نکمم  تسین ؛ نآ  زا  یفاو  يرو  هرهب  ترایز و  ندـش  هتفریذـپ  كالم  زگره  مرح  رد  روضح  تاعاس  لاثم  روط  هب 
يا هشوت  لوبقم و  یترایز  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  فیرـش  مرح  رد  روضح  هقیقد  دـنچ  هطـساو ي  هب  هدومن ، تاـعارم  ار  یلوبق  طـیارش 
زاب ماما ، فیرـش  هضور ي  رد  روضح  اهتعاس  اب  تسا  مزال  ياهرایعم  دـقاف  هک  يرگید  درف  لباقم ، رد  ددرگ و  زاب  تکرب  زا  بلابل 

هب هّجوت  هب  تبسن  يرتشیب  نزو  دیابن  لامعا  بادآ و  تیاعر  .دوش  غیرد  وا  زا  ترایز  رب  ّبترتم  تاریخ  همه ي  دنامب و  مورحم  مه 
رد هچ  نآ  يوبن  شیامرف  قبط  رب  هکلب  دننک ؛ ادیپ  یلوبق 
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.دشاب یلوبق  ياه  هصخاش  ندروآ  مهارف  هب  مامتها  دیاب  دریگ  یم  رارق  رئاز  تیانع  ّتیولوا 

.تسا نآ  یلوبق  لمع  يدنمشزرا  كالم 

ناوارف هک  ره  هک  مینک  یم  باسح  دوخ  شیپ  .دوش  یم  هدهاشم  مامتها  هّجوت و  نیا  فعـض  تیب ، لها  راّوز  ام  بلاغ  رد  هنافّـسأتم 
رترپ شتـسد  ددرگ ، يرت  نوزفا  لاـمعا  ماـجنا  رتشیب و  تاراـیز  تئارق  هب  ّقفوم  دـشاب و  هتـشاد  يرت  شوخ  لاـح  دورب و  مرح  هب  رت 

هب هچ  نآ  ّتیّمها  .تسا  یلوا  نآ ، یلوبق  ِرورض  ياه  هنیمز  لمع و  هجیتن ي  هب  هّجوت  اّما  دندوخ ، ياج  هب  وکین و  همه  اه  نیا  .تسا 
لاعتم يادخ  ار  ام  ترایز  تسا  رارق  رگا  .دوش  یم  هدیجنـس  یهلا  هبـساحم ي  هنیآ ي  رد  هک  تسا  یـشقن  زا  رتورف  دیآ ، یم  مشچ 

دوخ رادرک  نیا  اب  دهاوخب  رئاز  دشاب و  نایم  رد  تبرق  دصق  رگا  دوش و  هداد  قیبطت  ومه  ياه  هطباض  اب  شتّیفیک  دیاب  دـنزب ، کحم 
تسه زیگنارب  نیـسحت  دارفا ، دید  زا  رت  نامیپ  رپ و  بدا  لمع و  .دیایب  نایم  رد  یتیانع  هنوگ  نیا  دیاب  ًارهق  دنک ، یـضار  ار  شیادخ 

هب هک  يدراوم  زا  دـشیدنیب و  شلمع  یلوبق  هب  بادآ  لامعا و  ياپ  هب  اپ  هک  ددرگ  یم  هجاوم  راگدرورپ  ییوگ  نیرفآ  اب  یـسک  اـّما 
.دنک زیهرپ  دماجنا  یم  نآ  ندیدرگ  دودرم 

یلوبق يانعم 

لقن لّوا  دیهش  موحرم  زا  ار  نینچنیا  ینایب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفّرشم ي  دهـشم  ترایز  بادآ  نایاپ  رد  ینیما  همّالع ي  موحرم 
: دننک یم 

هک ارچ  دـشاب ؛ دوب ، نآ  زا  شیپ  هچ  نآ  زا  رتهب  تراـیز ، زا  سپ  رئاز  هک  تسا  هدرمـش  نینچ  تراـیز ]  ] بادآ ءزج  دیهـش ، موحرم 
.دزیر (1) یم  ورف  ار  درف ]  ] ناهانگ دشاب ، هدش  لوبق  اب  فداصم  رگا  ترایز ] ]

.0 ناونع هب  نیا  زا  شیپ  هک  هانگ - » نتخیر  ورف  ، » دیهش موحرم  نایب  رد 
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راگدرورپ هاگراب  رد  فیرـش  لـمع  نیا  هک  هدـش  هتـسناد  قّقحم  تراـیز  رثا  رد  یعقوم  دـیدرگ -  حرطم  تراـیز  رد  نیداـینب  يرثا 
.تسا قداص  زین  ترایز  راثآ  ریاس  دروم  رد  هلأسم  نیا  .ددرگن  در  دوش و  هتفریذپ 

باوث تفایرد  قاقحتسا  سپس  لمع ، یلوبق  لّوا 

هب لمع  دـنهد و  رارق  دوخ  تّجح  ار  نآ  دـنناوت  یم  نآ  یقیقح  نالماع  دـهد ، شاداپ  هدـعو ي  یلمع  یپ  رد  دـنوادخ  رگا  ًـالوصا 
، یهلا داعیم  نامه  يانبم  رب  دهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  ادخ  ياه  هدعو  ساسارب  یسک  هک  یماگنه  .دننک  بلط  راگدرورپ  زا  ار  هدعو 

دتفیب ملق  زا  دیابن  مهم  هتکن ي  نیا  اّما  دراد ؛ تّجح  ادخ  ربارب  رد  شلمع  باوث  تفایرد  يارب  ددرگ و  یم  شاداپ  تفایرد  ّقحتـسم 
نآ هن  دریذپ ، تروص  رّرقم  طیارـش  قباطم  وا  لمع  هک  دریگ  یم  لکـش  یماگنه  هدش ، هداد  هدعو  ياهباوث  يارب  درف  قاقحتـسا  هک 
نآ یلوـبق  زج  يزیچ  تسا ، هتـسباو  نآ  هب  لـمع  قّـقحت  هک  یـساسا  مهم و  طرـش  شیپ  نیا  .دـشاب  تقیقح  ّتیوـه و  زا  یلاـخ  هک 

.تسین

.تسا نآ  رب  تاکرب  راثآ و  ّبترت  لمع  یلوبق  هناشن ي 

شاداپ عّقوتم  دنادب و  اهباوث  بجوتـسم  ار  دوخ  دناوت  یم  یماگنه  لماع ، درف  عقاو  رد  تسا و  لوبقم  لمع  اب  طبترم  ادـخ  هدـعو ي 
دزن رد  یلمع  رگا  تسا و  لمع  یلوبق  رب  عرف  باوث ، يارب  نتفای  قاقحتـسا  نیاربانب  .دـشاب  هتفای  نانیمطا  شلمع  یلوبق  زا  هک  دـشاب 
رگا لیـصافت  نیا  اب  .دمآ  دنهاوخ  یپ  رد  یهلا  ياه  هدعو  قباطم  لمع ، راثآ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دوش  بوسحم  لوبقم  دنوادخ ،

 - يورخا ای  يویند  زا  معا  هدش -  هداد  هدعو  راثآ  ّبترت  يواسم  ار  نآ  میناوت  یم  مینک ، وجتـسج  ار  ترایز  یلوبق  يانعم  میهاوخب 
، لئاضف دهاوخب  یترایز  رگا  .دنـسوسحم  ام  يارب  نآ  يویند  راثآ  زا  يدودـعم  اهنت  تاریخ ، نیا  نایم  زا  هّتبلا  هک  مینادـب  ترایز  رب 

هدعاق قباطم  دهاوخب  دنوادخ  رگا  دریگ و  رارق  راگدرورپ  لوبق  نیرق  دیاب  دروآ ، لابند  هب  ار  دوخ  دننام  یب  گرتس و  جـیاتن  راثآ و 
لمع اذـل  دـیامن ؛ یمن  ّبترتم  نآ  رب  ار  يرثا  دریذـپب  ار  ترایز  هک  نآ  یب  دـنک ، دروخرب  ام  اب  شیوخ  هدـش ي  عضو  هطباـض ي  و 

دنک و یمن  قح  بحاص  ار  سک  چیه  دودرم ،
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.ددرگ یمن  لماش  ار  نآ  یهلا ، ياه  هدعو 

لوبقم حیحص و  لمع  توافت 

ياهبوچراچ طیارـش و  هک  دراد  تّحـص  یماگنه  لمع ، .مینک  هراشا  لوبقم  لمع  حیحـص و  لمع  تواـفت  هب  تسا  بوخ  اـجنیا  رد 
، تساجن زا  رازگزامن  سابل  ندب و  یکاپ  نوچ  يدعاوق  هک  تسا  حیحـص  یماگنه  زامن  لاثم ، روط  هب  .دشاب  هدش  تیاعر  شیرهاظ 

ًاحالطـصا ناسنا  زاـمن  تسا  نکمم  ینعی  تسین ؛ لوبقم  یحیحـص  زاـمن  ره  اـّما  دوش ، تاـعارم  نآ  ماـگنه  رد  حیحـص و ...  تئارق 
ار زامن  رثا  درف  درمش و  دودرم  ار  زامن  نآ  لاعتمدنوادخ  اّما  دنک ، جراخ  هولّـصلا » كرات   » دارفا هرمز ي  زا  ار  وا  دشاب و  يزُجم (1) 
نآ سکعرب  هچ  رگا  تسین ؛ لوبقم  یحیحـص  لمع  ره  یّلک  روط  هب  نیاربانب  .دـباین  دوخ  رد  رکنم -  اـشحف و  زا  يریگولج  نوچ  - 

(. تسه مه  حیحص  هدعاقلا » یلع   » لوبقم لمع  ره   ) تسا قداص 

.تسین لوبقم  ًاموزل  حیحص ، لمع  ره  اّما  هدوب  مه  حیحص  لوبقم  لمع  ره 

یم افیا  ترایز  تّحـص  رد  ار  یمّهم  شقن  بادآ ، لامعا و  تیاعر  هک  تسا  تسرد  .دراد  دوجو  تواـفت  نیا  زین  تراـیز  دروم  رد 
یناسک هورگ  رد  البرک  ترایز  یپ  رد  تسا  نکمم  ًالثم  اذل  دنک ؛ ترایز  ندش  لوبق  هب  نئمطم  ار  ام  دـناوت  یمن  رما  نیا  اّما  دـننک ،

، دنـشابن قداص  ام  هرابرد ي  دریگ ، یم  ّقلعت  دارفا  نیا  هب  هک  ییاهدیعو  دـنا و  هدرک  كرت  ار  ءادهّـشلادّیس  ترایز  هک  میریگن  رارق 
ساسارب هک  ارچ  مییامنن ؛ نادـجو  شیوخ  هرابرد ي  ار  هدـش  هداد  هدـعو  راثآ  ًاـعبط  ددرگن و  هتفریذـپ  ناـمترایز  لاـح  نیع  رد  اـّما 

.تسا لوبقم  ترایز  هب  ّقلعتم  ًافرص  رثا  باوث و  هطباض ،

: مینک عوجر  یّلک  روحم  ود  هب  میناوت  یم  تسیچ  هب  طونم  ترایز  یلوبق  میسرپب  دوخ  زا  رگا  لاح 

ناوتب ات  دشاب  اه  نآ  زئاح  دیاب  دوخ  لمع ، هک  دنتسه  اه  هنیمز  طیارش و  زا  يا  هتسد  دنشاب : لمع  دوخ  رد  دیاب  هک  یطیارش  تسخن 
.ف ار  نآ 
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نیا اذـل  .دـننک  یم  اضتقا  ار  نآ  دـنوش و  یم  ثعاب  ار  ترایز  یلوبق  هک  دنتـسه  یلماوع  عقاو  رد  اه  نیا  تسناد ؛ لوبق  اـب  فداـصم 
.مینک یم  میسقت  یلعاف  یلعف و  تایضتقم  هب  ار  اه  نآ  هّتبلا  میهد و  یم  ناونع  ترایز » یلوبق  تایضتقم   » ار طیارش  زا  هتسد 

.عنام نادقف  یضتقم و  دوجو  هب  طونم  ترایز  یلوبق 

: دننک یم  داجیا  لالتخا  لمع  یلوبق  رد  هک  تسا  یعناوم  مود  روحم 

عنام شقن  ًامومع  هک  دنراذگ  ریثأت  نآ  شریذپ  رب  زین  يرگید  لماوع  دنک ، زارحا  دیاب  یلوبق  يارب  لمع  دوخ  هک  یطیارش  رب  هوالع 
دنتـسه ترایز » یلوبق  عناوم   » ّرثؤم ياه  هنیمز  نیا  .تساه  نآ  نادقف  ترایز  یلوبق  طرـش  هدـعاق ، قبط  دـننک و  یم  يزاب  ار  یلوبق 

.دومن میسقت  ینوریب  ینورد و  عناوم  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هک 

لـصف رد  .تشاد  هجیتن  رد  ار  لوبقم  تراـیز  ناوت  یم  .ددرگ  دوقفم  نآ  عناـم  دوجوم و  تراـیز  یلوبق  یـضتقم  رگا  بیترت  نیا  هب 
.تخادرپ میهاوخ  تایاور  تایآ و  نایب  رد  نآ  قیداصم  ّرثؤم و  هفلؤم ي  ود  نیا  یسررب  هب  هدنیآ  ياه 
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لعاف رد  یلوبق  تایضتقم  لصف 2 -

تفرعم

حیحص تفرعم  هناشن ي  ماما : لوسر و  ادخ ، هب  حیحص  داقتعا 

شیپ هک  دور  یم  لمع  رس  رب  نخـس  یماگنه  ًالوصا  تسا و  تفرعم  دشاب  دوجوم  لعاف  رد  دیاب  هک  یـضتقم  نیرت  يا  هیاپ  نیلّوا و 
یترابع هب  نید و  ناکرا  شریذپ  نامه  تفرعم  زا  روظنم  لاقم  نیا  رد  هک  تسا  حضاو  .دشاب  هدش  تباث  درف  بلق  رد  تفرعم  نآ  زا 

هرابرد ي مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رئاز  رگا  .دنزب  هرگ  فراعم  قیاقح و  نیا  هب  ار  دوخ  بلق  ناسنا  هک  يا  هنوگب  تسا ؛ نامیا  نامه 
اه نآ  زا  رگید -  فرحنم  بتاکم  اـی  يرـشب  ياهـشناد  هن  و  نید -  فرعم  رد  هک  هنوگ  نآ  ماـما  تفرعم  یبن و  تفرعم  هللا ، تفرعم 
اه نآ  ربارب  رد  ریـسفت ، لیوأت و  ای  راکنا  در و  عضوم  ذاّختا  ياجب  دـنک و  ادـیپ  داقتعا  اه  نآ  هب  سپـس  دـبای و  یهاگآ  دوش  یم  دای 

.دیمان تفرعم  لها  ار  وا  ناوت  یم  هاگنآ  دشاب ، اریذپ  میلست و 

هیاپ و هک  ارچ  تسا ، چیه  زا  نخـس  نتفگ ، لمع  زا  فرح  ًاساسا  نآ  نودب  هک  تسا  ریذپان  راکنا  مکحم و  اجنآ  ات  تفرعم  هاگیاج 
مالّسلا هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  تخانـش  ار  نآ  هصخاش ي  نیرت  یـساسا  نیرت و  ییادتبا  نید و  ساسا 

.دهد یم  لیکشت 
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: دنا هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ٍهَفِرعَِمب (1) ّالإ  ًالَمَع  َّلَجَوَّزَع  َهللا  ُلَبقَی  ال 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ادـخ ، تفرعم   ) تفرعم هیاپ ي  هس  نیا  یلمع -  ره  ًالوصا  و  ترایز -  یلوبق  رد  راذـگ  ریثأت  لماوع  زا  یکی 
رگید ود  نآ  هراصع ي  رهوگ و  ماـما  تفرعم  میتفگ  لّوا  شخب  زا  مود  لـصف  رد  هکناـنچ  تسا و  مالّـسلا ) هیلع  ماـما  ملـس و  هلآ و 

رگناـشن دـشابن  ناـیم  رد  رگا  هدـش و  لـصاح  لـماع  درف  يارب  یتـسرد  تخانـش  هک  تسا  نیا  موهفم  هب  دـبای  قّـقحت  رگا  هک  تسا 
رتشیب هچ  ره  دـیاب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رئاز  بیترت  نیا  هب  .دـشاب  یم  لوسر  ادـخ و  تفرعم  هب  تبـسن  تسردان  تفاـیرد  یهارمگ و 

ار یلوبق  یضتقم  نیلّوا  مه  دبایرد و  رتشیب  ار  ماما  تلزنم  ردق و  مه  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنک  تیوقت  شماما  هب  تبـسن  ار  دوخ  تفرعم 
.دنیب هتفای  نّوکت  شیوخ  دوجو  رد 

يوقت

.دریذپ یم  يوقت  لها  زا  طقف  ار  لمع  ادخ 

هیآ ي تسا  بوخ  .میتسناد  تفرعم  لوصح  زا  سپ  یلوبق  یساسا  طیارش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  اوقت  ثحب ، يادتبا  رد  نیا و  زا  شیپ 
طونم يراصحنا  روط  هب  ار  لمع  یلوبق  لاعتم ، دـنوادخ  .میوش  روآدای  اجنیا  رد  تساوقت  لمع و  یلوبق  اـب  طـبترم  هک  ار  يا  هفیرش 

: دیامرف یم  دنک و  یم  نآ  لماع  ندوب  یقّتم  هب 

.َنیقَّتُملا (2) َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اّمنإ 

.دریذپ یم  ار ] لمع   ] يوقت لها  زا  اهنت  ادخ 

.7 ناشن تسا و  هّجوت  بلاج  فیرش ، هیآ ي  نیا  رد  اّمنا »  » رصح فرح 
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ّدر و هدعاق ي  هطباض و  ناونع  هب  ار  يوقت  لاعتم  يادـخ  .درک  ّقلت  رمث  رمثم  ار  یحلاص  لمع  ناوت  یمن  يوقت  نودـب  هک  دـهد  یم 
رگا .دناد  یمن  دوخ  یهد  شاداپ  بجوتسم  ار  سک  چیه  نآ ، تیاعر  نودب  هدومن و  یفّرعم  لمع  لها  هب  شیوخ  هاگـشیپ  رد  لوبق 
لها یقّتم ، درف  .مییوجب  راگدرورپ  هظحالم ي  يراد و  هگن  دوخ  رد  ار  نآ  دـیاب  مینک ، لـیلحت  ار  یقّتم  درف  راـتفر  ّتیفیک  میهاوخب 

هب ندـش  هدولآ  زا  ًاـعطق  یـسک  نینچ  .دـنک  یم  زاـب  باـسح  شیوخ  رطاـخ  رد  وا  يارب  تسا و  لاـعتم  يادـخ  زا  اورپ  يراددوخ و 
.دروآ یم  فک  هب  لامعا  لوبق  ِیلعاف  ِیضتقم  ناونع  هب  ار  اوقت  ّمهم  همزال ي  نیا  دنک و  یم  زیهرپ  یهلا  تامّرحم 

.تسا نتشاد  ادخ  ياورپ  هب  اوقت  قّقحت 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  اوقت  حیضوت  رد 

.هیصاعَم (1) نِم  ٍءیَش  یلَع  ِرارصإلا  یلَع  ِِهتَعاط  نِم  ًائیَش  ُهللا  ُلَبقَی  ِهللا ال  ال َو 

.دوش یمن  اریذپ  شیصاعم ، زا  یکی  رب  رارصا  دوجو  اب  ار  دوخ  تاعاط  زا  کی  چیه  لاعتم ]  ] راگدرورپ ادخ ، هب  مسق  هن 

.دنتسین یلاباال  یهانگ  چیه  هب  تبسن  اوقت  لها 

نآ هن  دننک  یم  تمالم  ار  دوخ  دیآ ، شیپ  یـشزغل  هدرکن  يادخ  رگا  دنناد و  یمن  یمارح  چیه  باکترا  هب  زاجم  ار  دوخ  اوقت  لها 
.دـنوشن لئاق  نآ  يارب  دوخ  لمع  بیرخت  رد  یـشقن  دنرامـش و  ّتیّمها  یب  کچوک و  ار  نآ  دنـشاب و  دوخ  راـک  هیجوت  یپ  رد  هک 

طخ زا  وا  ياپ  تفر و  اطخ  هب  ناسنا  تسد  يدروم  رد  تلفغ -  ياضتقم  رب  رگا  هک -  نیا  تسا ؛ نیمه  هانگ  رب  رارـصا  مدع  موهفم 
ادـخ هاگـشیپ  رد  دوخ  هدرک ي  زا  دـنادب و  رّـصقم  ًابلق  ار  دوخ  دریگ و  تشگزاـب  هب  يّدـج  میمـصت  ًاروف  اـّما  درک ، زواـجت  اـهزمرق 

.دنیبن 3. راگدرورپ  یصاعم  زا  عون  کی  یّتح  ماجنا  هب  زاجم  ار  شیوخ  دوش و  ناشیرپ  نامیشپ و 
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.تسا نآ  زا  ندرکن  هبوت  هانگ ، ره  رب  رارصا  يانعم 

، اهیتشز باکترا  لابند  هب  هک  تسا  یـسک  هانگ  رب  ِّرـصم  هکلب  تسین ؛ نآ  رب  تموادـم  رارکت و  هاـنگ ، رب  رارـصا  همزـال ي  نیارباـنب 
نیمه اّما  دشاب ، هدرکن  نآ  هب  تداع  دشاب و  هتشادن  تموادم  یهانگ  رب  تسا  نکمم  یسک  نینچ  .دریگن  رافغتسا  هبوت و  هب  میمـصت 

نیا .تسا  یفاک  هانگ  رب  وا  ندوب  رـصُم  يارب  دنک  یمن  تشگزاب  ناربج و  رکف  نآ  یپ  رد  دنیب و  یم  نآ  ماجنا  هب  زاجم  ار  دوخ  هک 
: تسا هدش  نایب  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  بلطم 

.ُرارصإلا (1) َِکلذَف  ٍَهبوَِتب  ُهَسفَن  َثِّدَُحی  َهللا َو ال  َرِفغَتسَی  الَف  َبنَّذلا  َِبنُذی  نَأ  َوه  ُرارصِإلا 

نیا هک  دنکن  هبوت  هب  رّکذتم  ار  شیوخ  دیامنن و  رافغتـسا  ار  ادخ  سپـس  دهد ، ماجنا  ار  یهانگ  درف ]  ] هک تسا  نآ  هانگ ] رب   ] رارـصا
.تسا رارصا 

راـنک رد  رگا  هاـنگ ، ربارب  رد  دوخ  زا  تظفاـحم  يراد و  نتـشیوخ  هّیحور ي  هکلب  تسین  هاـنگ  زا  ندرک  يرود  فرـص  راوـقت  سپ 
زا رگا  مـالک  کـی  رد  دروآ و  یپ  رد  ار  یـشزغل -  هنوگ  ره  نداد  خر  ضحم  هب  یبـلق -  تمادـن  دریگ و  رارق  هبوـت  هب  ندرب  تسد 

ماگنه رد  ًامئاد  هکلب  دزاب  یمن  یهانگ  چیه  ربارب  رد  ار  دوخ  یقّتم  درف  .تسا  هدـش  قّقحم  يوقت  طرـش  دوش ، زیهرپ  هانگ  رب  رارـصا 
یتقو دـهد و  یمن  ماجنا  نآ  رب  رارـصا  لاح  دّـمعت و  اـب  ار  یهاـنگ  چـیه  دریگ ؛ یم  میرح  دنیـشن و  یم  بقع  تیـصعم ، اـب  ههجاوم 

.دزادرپ یم  شهانگ  زا  رافغتسا  هب  ددرگ و  یم  هّبنتم  ًاروف  دتفا  یم  هانگ  هب  لفاغان  هتساوخان و 

نآ رگم  ددرگ  یمن  هتفریذپ  تسا ، شخبدیما  رایسب  مهم و  تاعاط  زا  یکی  هک  ترایز  تفگ : ناوت  یم  تاحیضوت  نیا  هب  تیانع  اب 
ددرگ و 2. زاب  اه  نآ  همه ي  زا  دراذگب و  رانک  ار  شیاهیدیلپ  همه ي  دنک  دصق  رئاز  درف  هک 

302 ص :

ح 2. بنّذلا ، یلع  رارصالا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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یسک ینعی  .تسالاب  هبتر ي  رد  نتشاد  نامیا  طرش  ًالوصا  تلاح  نیا  دیامنن و  تشگزاب  نیشیپ  تلاح  هب  رگید  هک  دنک  يّدج  مزع 
؛ تسا مورحم  نآ  يالاو  بتارم  زا  ًاعطق  اّما  تساراد ، ار  نامیا  هجرد ي  ّلقاّدـح  طرـش  هچ  رگا  درادـن ، ییابا  هانگ  رب  رارـصا  زا  هک 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دهدب  فک  زا  زین  ار  لقاّدح  نیمه  ناهانگ  باکترا  رثا  رد  تسین  لاحم  هک  نیا  وگ 

.ِهیَلَع (1) َمِدَن  َِکلذ َو  ُهَءاس  ّالإ  ًابنَذ  ُبِکَترَی  ٍنِمُؤم  نِم  ام 

.دوش یم  نامیشپ  نآ  ماجنا  زا  دنک و  یم  شتحاران  هانگ ] نآ   ] هک نآ  رگم  دوش ، بکترم  یهانگ  هک  تسین  ینمؤم  چیه 

حیحص نامیا  زاس  هنیمز  اوقت :

تـسین اوقت  لها  ًاعطق  دـشابن ، مه  یتمادـن  نآ  لابند  هب  دـیاین و  راـب  هب  شهاـنگ  رثا  رد  درف  يارب  یهودـنا  یتحاراـن و  رگا  نیارباـنب 
.ددرگ یمن  لوبقم  يو  زا  زین  حلاص  لمع  کی  یّتح  یهلا  هدعاق ي  هطباض و  قبط  نیاربانب 

.تسا دیماان  دوخ  زا  تریصب  اب  رئاز 

.دـنادب لوبقم  تراـیز  ار  دوخ  تراـیز  هدـش و  هتفریذـپ  رئاز  ار  دوخ  دـناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  ار  يا  هّیحور  نینچ  یتـقو  رئاز 
رضحم هب  هک  يدرف  رگا  .دنشابن  نادرگ  يور  هدش  دراو  ناشیا  رب  هک  یـسک  زا  دنوش و  اریذپ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  ترایز  شزرا 

هب دـشاب  راکبلط  عّقوتم و  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  سکع  رب  یّتح  دـباین و  مدان  ار  دوخ  یگدولآ ، دوجو  اـب  دور  یم  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
رد ینامیـشپ  هودنا و  تلاح  ات  دروآ  دای  هب  ار  دوخ  ياه  یـساپسان  اه و  یمدرمان  اه و  ینامرفان  درک و  رظن  رد  دیاب  .تسا  هتفر  اطخ 

.دریگ یم  لکش  هک  تساج  نیمه  دوخ  زا  ندوب  سویأم  شیوخ و  زا  يدیماان  .دیایب  یپ 

باسح يزیچ  ار  اـه  نآ  میا و  هدرب  تسد  ناـهانگ  زا  یخرب  هب  ًاـمئاد  اورپ  یب  میا ، هدوب  هاـنگ  رب  رارـصا  لـها  رگا  میرگنب ، دوخ  هب 
قحم 6. اه  نآ  نداد  ماجنا  هب  ار  دوخ  ییوگ  هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  نامراتفر  رگا  میا ، هدرکن 

303 ص :

ح 6. دیعولا ، دعولا و  یهّنلا و  رمالا و  باب  دیحّوتلا ، - 1
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هناتـسآ ي هب  هک  الاح  میا ، هتفای  یمن  شیوخ  رد  اـه  نآ  زا  روبع  يارب  یمزج  مزع  هنوگ  چـیه  رطاـخ  نیمه  هب  رگا  میا ، هتـسناد  یم 
یم ناشکچوک  هک  ییاه  نآ  صوصخ  هب  اه -  نآ  نتـشاذگ  رانک  هب  میمـصت  هک  تسا  نآ  تقو  میا  هداهن  مدـق  موصعم  ماما  كاـپ 

هب دوخ  ياـه  هدرک  زا  هدروخرـس  نیگهودـنا و  هدنکفارـس و  میهاوخب و  ار  شیوخ  ریهطت  دوخ  یلاوَم  زا  میـشاب و  هتـشاد  میرمش - 
.میورب ترایز 

ددرگ و یم  دودرم  ناسنا  ترایز  هاـنگرب ، رارـصا  كرت  رافغتـسا و  هبوت و  نودـب  : » هک تشاد  رود  رظن  زا  ار  تقیقح  نیا  ناوت  یمن 
هب تلفغ  يور  زا  ام  هنافّـسأتم  تسا و  يّدج  اهرادشه  هک  مینیب  یم  .دسر » یمن  یمدآ  ماک  هب  نآ ، یلوبق  مدع  لابند  هب  یّظح  چـیه 

.مینک یمن  زاب  یباسح  نآ  يارب  مییانتعا و  یب  مهم  طرش  نیا 

.تساوقت ورگ  رد  ناسنا  لمع  نیرت  مهم  یلوبق 

.مینک يا  هرابود  هّجوت  دنا ، هدرک  زامن  یلوبق  هرابرد ي  هعیـش  ياهقف  هک  یثحب  هب  دراد  اج  اوقت ، یب  لمع  ندـشن  لوبق  هنیمز ي  رد 
دّمحم دّیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  .تسا  نآ  ندش  لوبقم  ورگ  رد  يرگید  لمع  ره  شریذپ  هک  تسا  يدابع  لمع  نیرت  مهم  زامن 
: دنیامرف یم  نینچ  اوقت  زامن و  یلوبق  هطبار ي  هرابرد ي  یقثولا » هورعلا   » زا هولّصلا » باتک   » يادتبا رد  يدزی  ییابطابط  مظاک 

: هدومرف هک  لاعتم  دنوادخ  لوق  ياضتقم 

.َنیقَّتُملا َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اّمنإ 

.تسا (1) یقساف  یصاع و  ره  زا  نآ  ریغ  زامن و  یلوبق  مدع 

ساسحا نآ  زا  دیامن و  هبوت  شقـسف  ای  نایـصع  زا  هک  نآ  نودب  هدـش و  يداع  شیارب  هانگ  هک  تسا  یـسک  نامه  قساف  ای  یـصاع 
.هک دنراد  یم  نایب  اجنیا  رد  هورع  بحاص  موحرم  .دیامن  تموادم  نآ  رب  دنک  تمادن 

304 ص :

ٍصاع و لک  نم  اهریغ  هالّـصلا و  لوبق  مدـع  نیقتملا ) نم  هللا  لّبقتی  اّمنا   ) یلاـعت هلوق  یـضتقم  ص 613 ، ج 1 ، یقثوـلا ، هورعلا  - 1
.قساف
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راک تیـصعم  درف  زا  یلمع  چـیه  هکلب  زامن  اهنت  هن  دزادـنا و  یم  یلمع  ره  رب  هیاس  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  لاعتم  يادـخ  شیاـمرف 
.ددرگ یمن  هتفریذپ 

.تسناد لوبقم  ار  دوخ  ترایز  دوب و  هانگ  لها  ناوت  یمن 

قسف نایصع و  رثا  رد  ناسنا -  رگید  لامعا  نکر  نیا  زامن -  یتقو  تسا و  تخـس  حوصن و  يا  هبوت  رب  عرف  ًانیقی  ترایز  یلوبق  سپ 
تسنادن و رورض  دوخ  يارب  ار  رافغتـسا  هبوت و  تشاد و  رارـصا  هانگ  رب  ناوت  یمن  سپ  .دراد  دوخ  ياج  ترایز  ددرگ ، یم  دودرم 

.تشاد تیاکش  ترایز ، راثآ  اهباوث و  نتشادن  تفایرد  زا  دوب و  عّقوتم  روزم  زا  لاح  نیع  رد 

ار ...هللا » لّبقتی  اّمنا   » هکرابم ي هیآ ي  لومش  لمع و  یلوبق  میهد و  ناشن  ترایز  دروم  رد  ًاصوصخ  ار  اوقت  ّتیساسح  هک  نآ  يارب 
هیآ يارب  يراوگرزب  دّیـس  .مینک  هراشا  هداد  خر  سّدـقم  جاح  موحرم  يارب  هک  یناتـساد  هب  تسوکین  میدرگ ، روآدای  نآ  دروم  رد 

: دراگن یم  نینچ  يوضر ، یضر  دّمحم  دّیس  هللا 

ترایز رد  اوقت  تیاعر  موزل  هنیمز ي  رد  سّدقم  جاح  موحرم  زا  یناتساد 

اب مّرحم  مهدزیـس  زور  رد  لاس  ره  دنراد و  برع  نانز  هک  یمـسر  هرابرد ي  تفرگ  رد  ییوگتفگ  سّدـقم ، جاح  موحرم  نم و  نیب 
تـسد رد  ییاهلیبنز  لیب و  دـنزیر و  یم  رـس  هب  هاک  دـنلام و  یم  تروص  هب  لِگ  دـننک و  یم  تکرح  رازاـب  هچوک و  رد  هنهرب  ياـپ 

هک دنزاس  یم  دـسا » ینب   » هلیبق ي ياهنز  هیبش  ار  دوخ  اه  نآ  .دـننک  یم  ییارـس  هحون  مالّـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  رب  دـنراد و 
ادهش داسجا  نفد  هب  ار  دوخ  نادرم  دندید ، هداتفا  نابایب ، مرگ  نیمز  رب  هدولآ  نوخ  ار  ناشنارای  مالّسلا و  هیلع  ماما  كاپ  رکیپ  یتقو 

.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  دننکن ، مادقا  هّیما  ینب  نارومأم  سرت  زا  اه  نآ  رگا  هک  دنتفرگ  میمصت  دندرک و  توعد 

ضراـع نم  رب  یتخـس  بت  اریز  ما ؛ هدـشن  ّقفوم  روآ  رثأـت  عضو  نیا  رد  اـه  نآ  ندـید  هب  نونکاـت  هک  مدرک  یم  فّسأـت  راـهظا  نم 
! يدوب هدشن  ّقفوم  اه  نآ  ندید  هب  هک  دمحلا هللا  تفگ : سّدقم  جاح  .دوب  هدش  هناخ  زا  مندـمآ  نوریب  عنام  زور  نآ  دوب و  هدـیدرگ 

تیصعم اه  نآ  ندید  دنا و  مرحمان  وت  رب  اه  نآ  يور ؟ یم  نوریب  اه  نآ  ياشامت  يارب  هنوگچ 
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! دتفیب اه  نآ  هب  ممشچ  ادابم  ات  مدشن  جراخ  هناخ  زا  زور  نآ  رد  ًاصوصخم  نم  تسا ! مارح  ادخ و 

دنتـسه یعـضو  هب  زور  نآ  رد  اه  نز  هوالع ، هب  .دوش  بوسحم  هانگ  ات  تسین  توهـش  هبیر و  رظن  اه ، نآ  هب  نم  ندرک  هاگن  متفگ :
تلاح نیا  رد  اـه  نآ  هب  نم  هاـگن  هک  نآ  ضرف  رب  یهگناو ، تسا ؟ هاـنگ  راـک  نیا  ياـجک  .دـننک  یمن  رظن  بلج  تهج  نآ  زا  هک 
دصق هب  نم  تسالبرک و  هعجاف ي  رب  فّسأت  رثأت و  نآ ، زا  دوصقم  اریز  تسا ؛ شیاشخب  لباق  هداس و  تیصعم ، نیا  دشاب ، تیـصعم 

هدوشخب مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  نارئاز  رب  هداس  هانگ  نیا  ماجنا  ًاعطق  سپ  .ما  هدمآ  البرک  هب  ادهش  تبیـصم  رد  يرادازع  ترایز و 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا و 

ِتائِّیَّسلا (1) َنبِهُذی  ِتانَسَحلا  َّنا 

.دنرب یم  نیب  زا  ار  اه  يدب  اه ، یکین  هک  یتسرد  هب 

: دیامرف یم  ادخ  تفگ : درک و  در  ارم  نخس  سّدقم  جاح 

نیقَّتُملا (2) َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنا 

.دریذپ یم  ناراگزیهرپ  زا  طقف  ار ، کین  لمع  ادخ 

.میدش ادج  رگیدکی  زا  درک ، یم  راکنا  وا  متشاد و  رارصا  لمع  نیا  ندوب  زیاج  رب  نم  هک  یلاح  رد 

هدـمآ ترایز  دـصق  هب  هک  دـندوب  مه  ینارهت  ياه  مناخ  زا  يا  هّدـع  مدوب ، هدرک  لزنم  ّالعم  يالبرک  رد  نم  هک  يا  هناـخ  رد  ًاـقافتا 
اّما مدرک ، شرافـس  باجح  تیاعر  هب  ار  اه  نآ  مدوب و  گنت  لد  تباب  نیا  زا  ًاّدج  نم  .دندوبن  دّیقم  باجح  هب  نادنچ  یلو  دـندوب ؛

فّرـشم ءادهّـشلادّیس  ترـضح  رّهطم  مرح  هب  عادو ، ترایز و  يارب  .دیـسر  ارف  ناریا  هب  تعجارم  زور  هک  نیا  ات  دنداد ، یمن  شوگ 
بلـس نیا  زا  تسا ! ینارهت  ياه  نز  هّجوتم  یّلک  هب  مرکف  مرادن و  بلق  روضح  هّجوت و  لاح  هک  مدـید  فّسأت  لامک  اب  یلو  مدـش ،

.7 دیاش رطاخ و  لاغتشا  قیفوت و 

306 ص :
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قارع رد  دعب ، يدنچ  مه  سّدقم  جاح  .مدش  راپس  هر  ناریا  هب  هدمآ  نوریب  مرح  زا  مدش و  ّرثأتم  تّدش  هب  اه  نآ  هب  تبسن  یگتفیرف 
.تفر ایند  زا 

جاح امش و  نیب  ایآ  دیـسرپ : دروخرب و  نم  هب  نایانـشآ  زا  یکی  نارهت ، ياه  نابایخ  یکی  زا  روبع  نیح  رد  زور  کی  یتّدم ، زا  سپ 
ینـالف هب  تشاد : راـهظا  مدـید ، باوخ  رد  ار  موحرم  نآ  تفگ : تسیچ ؟ دوصقم  متفگ : تسا ؟ هدوب  يا  هرجاـشم  ثحب و  سّدـقم 

مرح لخاد  عادو ، ترایز و  يارب  هک  یتقو  دریذـپ ؟ یم  نیقّتم  زا  اهنت  ار  کین  لمع  لاـعتم  يادـخ  دوب و  نم  اـب  قح  يدـیمهف  وگب :
!؟ دوب ینارهت  ياه  نز  لوغشم  تلد  دش و  هتفرگ  وت  زا  صالخا  هّجوت و  تلاح  هنوگچ  هک  يدید  يدش ، ینیسح 

(1)

تیاعر تسناد و  یمن  طایتحا  بناج  يراد  هگن  هب  مزلم  ار  دوخ  سّدـقم  جاـح  موحرم  اـب  جاـجتحا  ماـقم  رد  راوگرزب  یناـحور  نآ 
دوـخ هب  هاـنگ  ندادـن  خر  هراـبرد ي  هک  ارچ  درمـش ؛ یمن  رورـض  صاـخ ، دروـم  نآ  رد  ار  هاـنگ  زا  نتفرگ  هلـصاف  میرح و  عرو و 

هیآ ي: ياضتقم  هب  دهد  خر  مه  یهانگ  نایم  نیا  رد  رگا  یّتح  هک  دوب  دقتعم  هوالع  هب  .تشاد  نانیمطا 

.ِتاِئیَّسلا (2) َنبِهُذی  ِتانَسَحلا  َّنإ 

.دنک یم  وحم  ار  ناهانگ  تانسح ، قیقحت  هب 

.دننک یم  كاپ  وحم و  ار  ناهانگ  لوبقم  تانسح 

اب زج  ار  لمع  ادـخ  هک  تشاد  رارـصا  سّدـقم  جاح  موحرم  هک  یلاح  رد  .دـش  دـهاوخ  لیاز  ءادهّـشلادّیس  ترایز  رثا  رد  هاـنگ  نآ 
.دوب نیمه  مه  تسرد  دوش و  یمن  اریذپ  شبحاص  زا  اوقت  یهارمه 

کی دراد و  نآ  یلوبق  هب  یگتسب  هدعاقلا  یلع  میتفگ -  ثحب  يادتبا  رد  هک  نانچنآ  تسا -  ناهانگ  ءاحما  ندنار و  هک  ترایز  رثا 
.4 دهاوخن تروص  زین  ناهانگ  وحم  دشابن  رگا  هک  تساوقت  زین  یلوبق  ّمهم  همزال ي 
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هدشن بکترم  مه  یهانگ  دّیس  نآ  هک  نیا  مغر  یلع  هک  دوب  هانگ  ندرمش  زیچان  هداس و  تسردان و  داقتعا  نیمه  رطاخ  هب  .تفریذپ 
زا یکی  هب  ایؤر  رد  گرم  زا  سپ  ار  ینورد  تلاـح  نیا  سّدـقم  جاـح  موحرم  دـش و  هتفرگ  وا  زا  صـالخا  تراـیز و  لاـح  اـّما  دوب 

.دندش رّکذتم  وا  نایانشآ 

نینچ .تسا  لوبقم  ًاعطق  تراـیز  نآ  تشاد ، دوجو  تراـیز  رد  هّجوت  بلق و  روضح  يدروم  رد  رگا  هک  تشادـنپ  نینچ  دـیابن  هّتبلا 
نآ زا  ترایز  لاح  بلق و  روضح  اوقت ، مدـع  رطاخ  هب  قوف  ناتـسادرد  هلب ، .تسا  هدـشن  نایب  تراـیز  یلوبق  يارب  يراـیعم  هناـشن و 

كالم يونعم  لاح  هک  ارچ  تسین  لوبقم  شترایز  لاح  نیع  رد  اّما  دراد  یـشوخ  لاح  صخـش ، یهاـگ  یلو  دـش ، هتفرگ  یناـحور 
.دشاب یمن  یلوبق 

تقو ًاصوصخ  تاقوا و  همه ي  رد  مالّـسلا -  مهیلع  تیب  لـه  راّوز  تّمه  ههجو ي  دـیاب  نّیب  مارح  هاـنگ و  زا  زیهرپ  طـقف  هن  يراـب 
.درک تکرح  اصع  هب  تسد  طایتحا و  اب  دیاب  زین  هبتشم  دراوم  رد  هکلب  دشاب  ترایز - 

.دنزیهرپ یم  مه  تاهبتشم  زا  يوقت  لها 

: دنیامرف یم  نینچ  اوقت  لها  فیصوت  رد  رذوبا  بانج  هب  دوخ  فیرش  ّتیصو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.ِهَهبُّشلا (1) ِیف  ِلوخُّدلا  َنِم  ًافوَخ  ُهنِم  یّقَُتی  يّذلا ال  ِءیَّشلا  َنِم  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َنوقَّتَی  َنیّذلا  َنیقَّتُملا  َّنإ  ٍّرَذابا ! ای 

یمن بانتجا  اه  نآ  زا  ًالومعم ]  ] هک دـننک  یم  ییاـهزیچ  رد  ار  لـجوّزع  دـنوادخ  هظحـالم ي  هک  دنتـسه  یناـسک  نیقّتم  رذوبا ! يا 
(. دراد دوجو  نآ  ندوب  مارح  لامتحا  هک   ) كوکشم دروم  رد  نداتفا  زا  ناشسرت  رطاخ  هب  دوش ،

لومعم فرع و  زا  دنک و  یم  تکرح  جوم  فالخ  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  یم  جرخ  هب  دوخ  كولـس  رد  فعاضم  ییاهتّقد  یقّتم  درف 
.ق نینچ  .دریگ  یم  هلصاف  دنرادن ، تعیرش  ماکحا  تیعر  هب  ینادنچ  دّیقت  هک  یناسک 
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نوزفا تبظاوم  هّجوت و  اب  هکلب  دزیرگ  یم  نآ  هکلهم ي  رد  ندـیتلغ  ورف  زا  دراد و  یم  هاگن  مارح  ربارب  رد  ار  شیوخ  اهنت  هن  یـسک 
زا دساره  یم  هانگ  هب  یگدولآ  زا  هک  رطاخ  نیا  هب  یـسک  نینچ  .دوشن  زین  هبتـشم  روما  هب  هدولآ  یّتح  هک  دـنک  یم  لمع  يروط  رت ،
طخ کی  مارح  لالح و  نایم  زرم  دـنیب  یم  اریز  .دـنیزگ  یم  يرود  دـسر ، یم  ماـشم  هب  نآ  زا  ادـخ  ییاـضران  مارح و  يوب  هچ  نآ 
يا هقطنم  ناونع  هب  زین  هبتـشم  دراوم  هب  دـیاب  مارح  لالح و  نایم  هکلب  دومن  تکرح  ناوتب  نآ  يور  رب  یّتح  کیدزن و  اـت  هک  تسین 

.تسا عرو  تّدش  نامه  نیا  تشاد و  هّجوت  نیرفآرطخ 

.دنرب یمن  تسد  نآ  هب  دنسرن  یعطق  ّتیّلح  هب  يدروم  رد  ات  يوقت  لها 

دـسرن و نآ  یعطق  ّتیّلح  هب  یلمع  رد  ات  تقو  نآ  هدـش ، هنیداهن  یـسک  نینچ  دوجو  رد  لصا  کی  ناونع  هب  نید  زا  تنایـص  نوچ 
تاهبتشم هدودحم ي  زا  دنک  یم  یعـس  طاتحم  ناسنا  .دوش  یمن  کیدزن  نآ  هب  دباین ، نآ  رد  یفرح  ههبـش و  ّکش و  دیدرت و  چیه 

، هطیح نیا  رد  ندراذگ  مدق  اب  هک  درادن  دوجو  ینیمضت  چیه  هک  ارچ  دوشن ؛ کیدزن  نآ  زیمآ  هرطاخم  هقطنم ي  هب  دریگب و  هلـصاف 
دارفا لمکا  هرمز ي  رد  اوقت  مزاول  نیا  تیاـعر  اـب  درف  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  .ددرگن  هاـنگ  بکترم  دـتفین و  یعطق  مارح  هب  ناـسنا 

.دریگ یم  رارق  نیقّتم » »

.تسا لقع  طرش  عرو ،

هب لوصح  طرـش  هنـالقاع  طاـیتحا  اورپ و  هّیحور ي  نتـشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  لوسر  زا  يرگید  تیاور  رد 
: دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  هدش  یفّرعم  نیقّتم  يالاو  هبتر ي  هجرد و 

.ُسأَبلا (1) ِهب  اّمِم  ًاًرَذَح  ِهب  َسَأب  ام ال  َعَدَی  یّتَح  َنیقَّتُملا  َهَجَرَد  ُدبَعلا  ُُغلبَی  ال 

هب لمع   ] هچ نآ  رد  عوقو  زا  سرت  رطاخ  هب  دنک ؛ اهر  ار  درادن  یلاکشا  شیارب  هچ  نآ  هک  نیا  ات  دسر  یمن  نیقّتم  هجرد ي  هب  هدنب 
.2 .دراد لاکشا  نآ ]
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وا ياوقت  بیترت  نیا  هب  .دشاب  هتشاد  اهکالم  يور  قیقد  زکرمت  هّجوت و  دراد  یعس  شراتفر  رد  دنک و  یم  لمع  هنوگ  نیا  یقّتم  درف 
.دراذگ ياپ  كوکشم  ياهراک  تاهبتشم و  هدودحم ي  رد  یّتح  هکلب  تامّرحم  ورملق  رد  اهنت  هن  هک  دوش  یم  شعنام 

.دشاب نینچ  دیاب  زین  يونعم  روما  رد  دوش ، یم  تیاعر  هنالقاع  ياه  طایتحا  يّدام  روما  رد  هک  هنوگنامه 

هب يونعم  روما  رد  تسا ، يزرودرخ  طرـش  ییاه  طایتحا  اهیـشیدنا و  رود  نینچ  يّداـم  روما  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تشاد  هّجوت  دـیاب 
، تسا كاـنلوه  يا  هّرد  شفرط  کـی  هک  یهاـگترپ  هدز ي  خـی  هبل ي  زا  تسین  رـضاح  ناـسنا  هاـگچیه  .تـسا  نـینچ  یلوا  قـیرط 
هک تسالاب  شلامتحا  ردـق  نآ  تکـاله  رطخ  دراد و  يراوشد  رایـسب  اـّما  تسه ؛ نکمم  هاگـشزغل ، نیا  زا  نتـشذگ  .دـنک  تکرح 
ورف زا  وا  ساره  رطاخ  هب  اه  نیا  همه ي  دوش و  یمن  کیدزن  نآ  هب  دـشخب و  یم  شیاقل  هب  ار  نآ  زا  ندـش  در  ياطع  لقاع ، ناسنا 

هانگ و هّرد ي  رد  نداتفا  ورف  سرت  زا  اذل  دـنیب ، یم  روبعلا  بعـص  یهاگـشزغل  مشچ  هب  ار  هبتـشم  روما  زین  یقّتم  ناسنا  .تسا  نداتفا 
.دنک یم  رذح  هدودحم  نیا  هب  دورو  زا  ًاساسا  تیصعم ،

رد اه -  نآ  تروص  يدرگ  زین  ناتـشگنا و  رـس  اـت  چـم  زا  اـهمناخ  تسد  هب  توهـش  یب  ندومن  رظن  هک  تسا  تسرد  لاـثم  روط  هب 
دروم کی  رد  هدرکن  يادخ  رگا  هک  دناد  یم  یقّتم  درف  یلو  تسا ، لاکـشا  زا  یلاخ  دنـشاب -  هتـشادن  شیارآ  تنیز و  هک  یتروص 

تیاـعر نآ  ّتلع  هک  هدـش  لـقتنم  یمارح  هب  لـالح  زا  رگید  دـنک ، روبع  ییاز  توهـش  رما  شرطاـخ  رب  دروخب و  ار  ناطیـش  بیرف 
يارب یفرژ  ّتیّمها  عرو ، زا  هجرد  نیا  هک  تسا  نینچ  دنک و  یم  رظنفرـص  ییاه  هاگن  نینچ  زا  هک  تساذل  .تسا  هدوب  اوقت  ندرکن 

 - تساه نآ  نیرت  هتـسجرب  زا  ترایز  هک  ناشلامعا -  ندش  لوبق  دننکن ، زّهجم  نآ  هب  ار  شیوخ  نامیا ، لها  رگا  دبای و  یم  نیقّتم 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .ددرگ  یم  ور  هب  ور  لکشم  اب 
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.ِعَرَولا (1) ِنیقَیلا َو  َعَم  ّاِلا  ٍلَمَع  یف  َریَخ  ال 

.دشاب هارمه  عرو  نیقی و  اب  هک  نیا  رگم  تسین ، یلمع  رد  يریخ 

تکرب ریخ و  یب  لمع  عرو : نیقی و  یب  لمع 

یم مکحم  ینیقی و  دـنک ، یم  دوعـص  ـالاب  هجرد ي  هب  یتقو  هک  تسا  یناـمیا  تفرعم و  ناـمه  فیرـش ، تیاور  رد  نیقی  زا  روظنم 
.تسین لمع  رد  يریخ  دریذپن  تروص  ماکحتسا  نیا  رگا  دوش و 

هب تسا و  هتفر  نایم  زا  تناید  ظفح  رازبا  رگید  دورب ، تسد  زا  عرو  یتقو  دنک ؛ یم  قدص  زین  عرو  دروم  رد  طرـش  نیمه  هوالع  هب 
.دوب دهاوخن  دیعب  هجو  چیه  هب  دشابن  یعطق  رگا  قسف ، نایصع و  ییاوقت و  یب  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  بیترت  نیا 

 - یهلا طباوض  ساسارب  زین -  لمع  یلوبق  دوش ، يداـع  ناـسنا  يارب  هاـنگ  دـتفیب و  ور  گـنر و  زا  اوقت  هک  نیا  ضحم  هب  نینچ  نیا 
.ددرگ یم  بلس  نآ  زا  تسا -  نآ  راثآ  نامه  هک  ترایز -  لثم  یلمع  ریخ  تشگ و  دهاوخ  یفتنم 

ار لمع  شریذـپ  يارب  نیداینب  طرـش  هس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  باطخ  یتیاور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دنیامرف یم  حرطم  نینچ 

.ٌلَمَع َُهل  مُقَی  َمل  هیف  نُکَت  َمل  نَم  ٌهَثالَث  ُّیلع  ای 

.دوش یمن  اپب  شیارب  یلمع  دشابن  وا  رد  هک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  یلع ! يا 

: دنیامرف یم  اه  نآ  نایب  رد  و 

.ِلِهاجلا (2) َلهَج  ِِهب  ُّدُرَی  ٌملِح  َّسانلا َو  ِِهب  يِراُدی  ٌقلُخ  َ و  ّلجوّزع ِهللا  یِصاعَم  نَع  ُهُزُجحَی  ٌعَرَو 

ار نالهاج  لهج و  هک  يا  يرابدرب  دنک و  ارادم  مدرم  اب  نآ  هلیسوب ي  هک  ییوخ  قلُخ و  دراد و  شزاب  ادخ  تیـصعم  زا  هک  یعرو 
.ل .دیامن  در  نآ  اب 
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« لمع مایق   » طرش هس 

یم حیحـصت  ار  نآ  نتـشاد  اپب  ًاتقیقح  هچ  نآ  لاعتم و  دـنوادخ  يارب  لمع  یعقاو  قّقحت  هک  تسا  نیا  عرو » هب  لمع  مایق   » زا روظنم 
دوخ يارب  اه  تیـصعم  موجه  ربارب  رد  يرپس  هک  دریگ  ياـپ  دـصق  نیا  یـسک  رد  رگا  .تسا  عرو  هب  هتـسباو  زیچ  ره  زا  شیپ  دـنک ،

ار یلوبق  ياه  هصخاش  نیرت  مهم  زا  یکی  دـنک ، رود  هانگ  باکترا  زا  ار  دوخ  تسوا  عسو  رد  هک  اجنآ  ات  نآ  یهارمه  هب  دـیوجب و 
، دنیشنب رترود  دنراد -  قیمع  ياه  هّرد  دوخ  ترواجم  رد  هک  مخ -  چیپرپ و  ياههار  هرانک ي  زا  ناسنا  هچ  ره  .تسا  هدومن  بسک 
زا ار  شلامعا  ریاس  هدیـشخب و  تاجن  يدوبان  تکاله و  رد  نداتفا  ورف  زا  ار  دوخ  ًانیقی  دـنک ، لـمع  رت  هناـطاتحم  دورب و  رت  هدـیزگ 

.تسا هدومن  تظفاحم  ندش  دودرم  ضرعم 

لمع شریذپ  طرش  عرو :

لامعا رگید  یـشخب  رمث  رتسب  ًاساسا  دشابن  رگا  هک  مهم -  كالم  نیا  هب  تیانع  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  راّوز  ًاصوصخ  نانمؤم و 
هک دننک  یم  دهع  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  دنهد و  یم  رارق  دوخ  ياه  همانرب  ردص  رد  ار  ترایز  ماگنه  رد  هبوت  ًالّوا  ددرگ -  یم  وغل  زین 

دقاـف ار  دوخ  نیـشیپ ، ناـهانگ  هب  هّجوت  اـب  ًاـیناث  دـنوشن و  کـیدزن  تاهبتـشم  هب  دـنزاس و  هشیپ  اوـقت  دـنورن ، ناـهانگ  یپ  رد  رگید 
هب ار  زیچ  همه  هبوت ، یپ  رد  دـندرگ و  یم  سویأـم  دوخ  زا  دـننک ، یم  یّقلت  تراـیز  رثا  رد  یهلا  ياـیاطع  تفاـیرد  يارب  قاقحتـسا 

.دنهن یم  او  یهلا  فطل  لضف و 

ملح قلخ و  نسُح 

لمع یلوبق  ياهکالم  رگید  زا  زین  هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  رد  هک  يرگید  روحم  ود 
ياهرفـس رد  ًاـصوصخ  َساـّنلا .) هب  يرادـُی  قلُخ   ) تسا نارگید  اـب  ارادـم  ییوخ و  شوخ  قلخ و  نسح  اـه  نآ  نیتسخن  هک  دنتـسه 

يارب رتشیب  ار  یتحار  هک  يرئاز  .دشاب  نارگید  هب  تبسن  تشذگ  ردص و  هعس ي  اب  مأوت  دیاب  ناسنا  راتفر  یترایز 

312 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 329 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخب زین  شنارفسمه  يارب  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچ  ره  دشاب ، هتـشادن  یـسک  زا  هدایز  عّقوت  دوخ و  يارب  ات  دهاوخب  شناهارمه 
نکمم ًاـضعب  هک  ییاـهراتفر  ربارب  رد  يرئاز  نینچ  .دراد  وکین  قلخ  ددنـسپن ، زین  نارگید  يارب  ددنـسپ  یمن  شیوـخ  يارب  هچ  ره  و 

اب هکلب  دروآ ؛ یمن  دوخ  يور  هب  ار  رگید  دارفا  زا  یتحاران  دـیامن و  یم  دروخرب  لهاست  حـماست و  اب  دـیاین  شوخ  شقاذـم  هب  تسا 
.دزیهرپ یم  شناهارمه  اب  لادج  ییورشرت و  زا  دوش و  یم  ور  هب  ور  نانآ  اب  تشذگ  وفع و 

لوبقم ترایز  همزال ي  وکین : قلُخ 

تیب لها  راّوز  هب  تمدخ  ّتیّمها 

اب ادـص و  رـس و  یب  هک  يدارفا  .مینک  هراـشا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  راّوز  هب  تمدـخ  ّتیّمها  هب  لاـقم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  ياـج 
يارب ار  تاناکما  لیاسو و  دننک و  یم  یهارمه  ار  ناگدروخلاس  ناریپ و  دنهد ، یم  يرای  ار  نارگید  یترایز ، ياهرفس  رد  صالخا 

مک هب  دنهد ، یم  ناشن  لّمحت  ّتیفرظ و  دوخ  زا  يرگید ، ياهداریا  یقلخ و  دـب  لباقم  رد  دـنیامن و  یم  مهارف  نارفـسمه  لاح  هافر 
: هک تسا  لقن  .دنا  هتفاین  تسد  یقیفوت 

دوخ نارفسمه  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يرازگتمدخ 

اب ادتبا ] زا   ] دنتخانش و یمن  ار  ناشیا  هک  نارفسمه  زا  یهورگ  اب  رگم  دومرف ، یمن  ترفاسم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح 
دید و ار  ناشیا  يدرم  دنتفر ، رفـس  هب  يا  هّدع  اب  رابکی  سپ  .دشاب  ناشمداخ  دنجاتحم ، نادـب  هچ  نآ  رد  هک  دومرف  یم  طرـش  نانآ 

ترـضح نآ  ياپ  هب  .تسا  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیا  تفگ : .هن  دنتفگ : تسیک ؟ صخـش ]  ] نیا دـیناد  یم  تفگ : نارگید  هب  تخانش و 
(1)  . ...دندیسوب ار  ناشیا  ياپ  تسد و  دنداتفا و 

هب تمدـخ  هک  یباوث  رطاـخ  هب  دـنیوا ، شوـگ  هب  هقلح  ملاـع  همه ي  تسا و  نیمز  رد  ادـخ  ّیلو  تّجح و  هک  دـننام  یب  یتّیـصخش 
.5 .دزادرپ یم  اه  نآ  روما  قتف  قتر و  هب  دریگ و  یم  رارق  اهناوراک  رد  هناصلخم  سانشان و  دراد ، نارفسمه 
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نارفاسم تسا و  جح  یّتح  يرفس  ره  زا  لضفا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ًاصوصخ  نیموصعم و  هّمئا ي  ترایز  هک  تسین  نینچ  رگم 
راّوز شمارآ  ندروآ  مهارف  هار  رد  هک  يدارفا  سپ  دنتـسه ؟ دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نارفاسم  نیرت  مرتحم  نیرتزیزع و  یتراـیز ، رفس 
يرت نوزفا  باوث  دنهد و  یم  ماجنا  ار  ییوکن  رایـسب  لمع  دـننک ، یم  کشخ  رت و  ار  نانآ  دـنیامن و  یم  شالت  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا 

.دنرب یم 

اب هک  ارچ  دـنا ؛ هدـنامن  بیـصن  یب  دـننک ، ادـیپ  مرح  هـب  فّرـشت  يرتـمک  دادـعت  رگا  يوـقت -  دوـجو  طرـش  هـب  دارفا -  هنوـگ  نـیا 
نآ هاگراب  رد  ار  شیوخ  ترایز  یلوبق  لامتحا  هدـش ، ماجنا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  زاربا  ّتین  هب  هک  دوخ  يرازگتمدـخ 
مهم نآ  شریذـپ  مدـع  شریذـپ و  هکلب  دراد  ّتیّمها  هک  تسین  لمع  ّتیّمک  مجح و  هک  رطاخ  نیا  هب  دـنا ؛ هداد  شیازفا  رایـسب  اـه 

.دناد یم  نآ  يارب  زا  طقف  ار  یعقاو  شزرا  هکلب  درمش  یمن  زیچان  لیلق و  زگره  ار  لوبقم  لمع  دنوادخ  تسا و 

لمع یلوبق  طرش  ییابیکش : يرابدرب و 

ینتفریذپ و لهاج  لهج  نآ  هب  هک  تسا  یملح  دنا ، هدومرف  هراشا  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یموس  روحم 
رد رگا  تسا  ملاع  هک  یـسک  تسا و  ییابیکـش  يرابدرب و  ملح ، زا  روظنم  لـهاجلا ) َلـهج  هب  ّدری  ملِح   ) دوش یم  یندرک  تشذـگ 

تلفغ يراک و  منادـن  يور  زا  يدارفا  رگا  .تسا  هدومن  هارمه  ملح  اب  ار  ملع  دـهد ، ناشن  بیکـش  لّمحت و  دوخ  زا  نالهاج  لباقم 
طلغ و دناد  یم  یمدآ  هک  دننزب  یلمع  هب  تسد  ای  دـننک  لیمحت  وا  رب  ار  یمیالمان  رما  ای  دـننزب  ناسنا  هب  يررـض  یترایز ، رفـس  رد 

لفاغت لّمحت و  دـنور ، یم  شترایز  هب  نانآ  هک  یـسک  مارتحا  هب  دـنک و  هشیپ  ربص  اه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  بوخ  تسا ، باوصاـن 
، ملح يرابدرب و  نیا  اب  دنک و  نینچ  بضغ  يدنت و  نودب  میقتسم و  ریغ  روط  هب  دهدب  ار  اه  نآ  خساپ  دهاوخ  یم  مه  رگا  ای  دیامن 

.دربب الاب  ار  دوخ  ترایز  یلوبق  لابقا  دهد و  رارق  ترایز  میظع  رجا  ياطع  ربارب  رد  ار  شیوخ 
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لقع

.تسا دوخ  زا  نارگید  ندید  رترب  لقع ، هناشن ي 

یم دوخ  زا  رگید  ياهناسنا  همه ي  نتـسناد  رتوکین  نآ  ّمهم  ياـه  هناـشن  زا  یکی  هک  یلقع  تسا ، لـقع  لـمع ، یلوبق  رگید  راـیعم 
: دنا هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دشاب ؛

ُهَّنَأ ُهنِم َو  ًاریَخ  مُهَّلُک  َساّنلا  يَرَی  یّتَح ...  ٍءيِرما  ُلقَع  َّمَت  ام  لقَعلا و  َنِم  َلَضفَأ  ٍءیَِـشب  ُهللا  َِدبُع  ام  ُلوقَی : ُنینمؤملاُریمأ  َناک  ُماشِه ! ای 
.ِهِسفَن (1) یف  مُهُّرَش 

 ... هک نیا  ات  ددرگ  یمن  لماک  یـسک  لقع  دوش و  یمن  تدابع  لقع  زا  رترب  يزیچ  هب  دنوادخ  دـندومرف : یم  نانمؤمریما  ماشه ! يا 
.دنک یّقلت  اه  نآ  نیرتدب  شیوخ  دزن  رد  ار  دوخ  دنادب و  دوخ  زا  رتهب  ار  مدرم  همه ي 

راگدرورپ یگدنب  هناوتشپ ي  لقع : يرگنشور 

صیخـشت ار  اه  دـیابن  دـیاب و  اهدـب و  کین و  دارفا ، ات  تسا  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  یبهو  يرون  راگدرورپ و  ینطاب  لوسر  لـقع ،
يور دنوادخ  یگدنب  هب  لقاع  هک  تسا  نآ  تسه -  زین  نآ  نیرت  مهم  هک  لقع -  تیآ  نیتسخن  .دنیامن  لمع  نآ  ساسا  رب  دنهد و 

زین ادخ  نید  هب  نّیدت  موزل  ربمایپ و  شریذپ  لقن و  ّتیّجح  تفایرد  یّتح  .دـبایرد  ار  نآ  موزل  یلقع  ّلقتـسم  کی  ناونع  هب  دروآ و 
.ددرگ یمن  یگدنب  لقع  زا  لضفا  رترب و  يزیچ  هب  لاعتم  يادخ  نیاربانب  دوش و  یم  يرگنشور  لقع ، طّسوت 

ياهتمعن هک  دـناد  یم  دـبای ، دایدزا  شلقع  هک  یـسک  .دـنادب  دوخ  زا  رترب  ار  مدرم  رگید  ناسنا ، هک  تسا  نیا  لقع  لامک  هناشن ي 
یب ياه  تمعن  رانک  رد  ار  دوخ  ياه  یهاتوک  صقان و  لمع  یتقو  تسا و  هدیـسر  وا  هب  دـشاب  اـه  نآ  ّقحتـسم  هک  نآ  نودـب  یهلا 

.2 زا هکلب  هدرواین -  اج  هب  ار  ادخ  تمعن  ّقح  هک  نیا  هب  دهد و  یم  صیخشت  رّصقم  ار  دوخ  دراذگ ، یم  راگدرورپ  ياهتنا 
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.دنک یم  ناعذا  هدرب -  هرهب  وا  ینامرفان  تهج  رد  نآ 

.میراگنیب نارگید  زا  رت  تسپ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  لقع  لامک 

اـسب هچ  هک  دشیدنا  یم  نیا  هب  درگن  یم  دـنرادن ، وا  ردـق  هب  یتفرعم  وا و  ّتیفیک  هب  یلمع  ًارهاظ  هک  ینارگید  هب  یتقو  يدرف  نینچ 
اب هسیاقم  رد  دـندومن و  یم  لمع  نم  زا  رتوکین  دـندوب ، رادروخرب  ینینچ  نیا  تامعن  تاناکما و  تیبرت و  زا  نم  نوچ  زین  نانآ  رگا 

؛ دنتشاد اوقت  لمع و  رظن  زا  يرتهب  طیارش  الاح  دندرک و  یمن  ما ، هدومن  نارفک  ما و  هتـشاذگ  مک  نم  هک  هنوگ  نآ  یهلا ، ياهتمعن 
.درمش یم  رت  تسپ  ار  شیوخ  دناد و  یم  دوخ  زا  رتالاب  ار  نانآ  بیترت  نیا  هب 

ییوکین و ییابیز و  دوش ، یمن  هدـید  ناشکولـس  رد  يریخ  ییوکین و  رهاظ ، هب  هک  ییاه  نیا  اسب  هچ  دـشیدنا  یم  دوخ  اب  هک  نیا  ای 
یم نم ، ناهنپ  ياه  یتشز  اّما  مریخ  لضف و  لها  رهاظ  هب  رگا  هک  نیا  ای  دـنک  نم  زا  رترب  ار  اـه  نآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  یفخم  يریخ 

.درب رتورف  نانآ  زا  ارم  دناوت 

.تسا شیوخ  زا  نارگید  ندید  رترب  رثا  ارادم ، عضاوت و 

اه نآ  زا  لقع  فالخ  لهج و  قفاوم  يروما  دـننک و  یمن  لمع  هنالقاع  هاگ  هک  يدارفا  هب  تبـسن  درف  لّمحت  اـه  هنیمز  شیپ  نیا  اـب 
ارادم مارتحا و  هب  شاخرپ  تنوشخ و  عضاوت و  هب  ّربکت  دارفا ، اب  وا  كولـس  رد  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  دور و  یم  الاب  دـنز ، یم  رس 

هب ناشیدنب  ياپ  دنراد و  لقع  زا  يرتمک  هرهب ي  هک  يدارفا  هب  تبـسن  شدید  تقو  نآ  دشاب ، نینچ  يرئاز  یتقو  .ددرگ  یم  لیدبت 
.ددرگ یم  هارمه  تشادگرزب  میظعت و  یعون  اب  تسا ، كدنا  نآ  مّلسم  ماکحا 

.ددرگ یم  دودرم  لهاج  ناوارف  لمع  اّما  دوش  یم  هتفریذپ  لقاع  زا  كدنا  لمع 

رگا یّتح  تسا ، نآ  زا  هتـساخرب  هک  یلمع  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شیامرف  قباطم  هک  يوحن  هب  دراد  اوقت  هباشم  یـشقن  لـقع ، نیا 
: دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  فعاضم  عقاو  رد  اّما  دشاب ، كدنا  ًارهاظ 

.ٌدودرَم (1)7. ِلهَجلا  يوَهلا َو  ِلهَأ  نِم  ِلَمَعلا  ُریثَک  ٌفَعاضُم َو  ٌلوبقَم  ِِلقاعلا  َنِم  ِلَمَعلا  ُلیلَق 
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.تسا لوبقمان  دودرم و  لهج ، یتسرپاوه و  لها  زا  رایسب  لمع  و  ددرگ ] یم   ] فعاضم تسا و  هتفریذپ  لقاع  ناسنا  زا  كدنا  لمع 

.دنک یم  نییعت  لماع  درف  لقع  نازیم  ار  لمع  شزرا 

ياهنیمزرـس هب  يرتمک  ياهراب  دوخ  رمع  لوط  رد  ای  دشاب  مرح  رد  ینامز  كدنا  دنچ  ره  دـنک ، ترایز  هب  مادـقا  یلقاع  ناسنا  رگا 
تیاور زا  ار  اه  نآ  فیرعت  هک  دنا  نونجم  لهاج و  لقاع ، لباقم  هطقن ي  .دوب  دـهاوخ  لوبقم  شلمع  دـشاب  هدـش  فّرـشم  یترایز ،

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .میبای  یم  رد  لیذ 

.ِهَرِخآلا (1) یلَع  اینُّدلا  ََرثآ  نَم  ُنونجَملا  اّمنِإ 

.دهد حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  تسا  یسک  ًافرص  لقع ) دقاف   ) نونجم

هک تسا  یسک  لقاع  ناسنا  نیاربانب  .تسا  لهاج  عقاو  رد  دنک و  یم  لمع  هنالقاعریغ  دهد  یم  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  یـسک 
هک یـسک  لباقم ، رد  .دهد  یم  رارق  نتـشیوخ  فده  ار  يورخا  تاریخ  ندروآ  تسدب  دنک و  یم  ار  ادـخ  یگدـنب  شلقع  ساسارب 

.دراد هلصاف  اوقت  زا  تسا و  هانگ  رب  رارصا  لها  دور ، یم  لهج  هار  هب  دنک و  یم  سفن  ياوه  زا  يوریپ 

.تسایند رب  ترخآ  حیجرت  لها  لقاع 

سوه يوه و  لها  لهاج ، ناسنا  اّما  .دشاب  یم  لقع  لامک  هناشن ي  ادخ  ياورپ  تسه و  مه  اوقت  لها  دراد  لقع  هک  یسک  نیاربانب 
مالعا زین  لاعتم  دنوادخ  .دهد  یم  حیجرت  لقع  زا  ّتیعبت  رب  ار  دوخ  سفن  دنیاشوخ  دـنک و  یمن  يوریپ  دوخ  لقع  مکح  زا  تسا و 

ماما تمدخ  راّمع  نب  قاحـسا  .دشاب  هتـشاد  یناوارف  ترثک و  رهاظ ، رظن  زا  دـنچ  ره  دریذـپ ؛ یمن  ار  يدارفا  نینچ  لمع  هک  هدومرف 
: دراد یم  هضرع  دسر و  یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

.درادن يداریا  چیه  درازگ ، یم  جح  رایسب  دهد و  یم  هقدص  رایسب  دناوخ ، یم  زامن  رایسب  هک  مدراد  يا  هیاسمه  موش ! تیادف 

.4: دنیامرف یم  وا  هب  ترضح 

317 ص :
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؟ ُهلقع فیک  ُقاحسا ! ای 

؟ تسا هنوگچ  شلقع  قاحسا ! يا 

.درادن یتسرد  لقع  موش ! تیادف  دنک : یم  ضرع 

: دنیامرف یم  ترضح 

.ُهنِم (1) َِکلِذب  ُعِفَترَی  ال 

.دور یمن  الاب  یلقع ] یب   ] نآ ببس  هب  وا  زا  یلمع 

یمن دنـشاب ، موادم  دّدعتم و  ياه  ترایز  لها  دارفا  دنچ  ره  تسین و  نآ  یناوارف  هب  هتـسباو  زگره  لمع ، ندش  هتفریذـپ  نتفر و  الاب 
یم یپ  رد  لمع  ّتیلوبقم  هک  تسا  لقع  كالم  نتـشاد  اب  هکلب  دننادب ، ادخ  هاگرد  لوبقم  رابتعا ، نیا  هب  ار  شیوخ  تارایز  دـنناوت 

.9 .درمش یم  دودرم  دشاب ، ناوارف  دنچ  ره  ار  سفن  ياوه  وریپ  لهاج و  ناسنا  لمع  دنوادخ ، ّالا  دیآ و 

318 ص :

ح 19. لهجلا ، لقعلا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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لعف رد  تایضتقم  لصف 3 -

صالخا

هراشا

.دریگ تروص  ادخ  هب  بّرقت  هزیگنا ي  هب  ًافرص  هک  تسای  لمع  صلاخ  لمع 

یتدابع صلاخ ، لمع  .تسا  لمع  رد  صالخا  دراد ، هدـهع  رب  لمع  یلوبق  دـنیارف  رد  یـساسا  شقن  هک  ساّسح  تایـضتقم  زا  یکی 
قح ریغ  يارب  تکارـش  يا  هّرذ  نآ  ماجنا  رد  لعاف  دریگ و  تروص  لاعتم  يادـخ  هب  بّرقت  دـصق  هب  مامت  لماک و  روط  هب  هک  تسا 
یم مقر  ار  لمع  ّتیهام  حور و  ّتین ، نوچ  دریگ و  یم  جـضن  هک  تسا  ّتین  رتسب  رد  ًاتدـمع  صالخا  .دـشاب  هتـشادن  رظن  رد  یلاعت 

.تسا هتخاس  یّلجتم  شیوخ  لعف  رد  ار  یلوبق  فیارظ  زا  یکی  عقاو  رد  دشاب ، هتشاد  هللا » هجول  ًاصلاخ   » ّتین هک  یسک  اذل  دنز ؛

يدـیلک هلأـسم ي  زا  اـه  نآ  ریـسفت  رد  هک  میروآ  يور  میرک  نآرق  تاـکرابم  زا  هیآ  ود  هب  میناوـت  یم  ثحب  نیا  عـلطم  ناوـنع  هـب 
.تسا هتفر  راتفگ  صالخا ،

319 ص :
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صلاخ لمع  نامه  : نسحا لمع  حلاص و  لمع 

هراشا

تدابع رد  كرش  ربارب  صلاخان  لمع 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

.ًادَحَأ (1) ِّهبَر  ِهَدابِعب  كِرُشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  لَمعَیلَف  هِّبَر  َءاِقل  اوُجرَی  َناک  نَمَف 

.دزرون كرش  شراگدرورپ  یگدنب  رد  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  سپ  دراد ، ار  شراگدرورپ  ياقل  دیما  هک  ره  سپ 

كرش شلمع  یسک  .دزاس  یم  نایامن  یبوخ  هب  ار  لمع  کی  ندوب  حلاص  زا  روظنم  حلاص » لمع   » لباقم رد  كرش »  » موهفم ندمآ 
داجیا وا  يارب  ار  لمع  رد  اـیر  هبئاـش ي  يرگید  دـصاقم  دـشابن و  لـعف  ماـجنا  يارب  شدـصقم  اـتکی  لاـعتم ، يادـخ  هک  تسا  زیمآ 

: دنیامرف یم  نینچ  قوف  هیآ ي  لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنیامن 

.دشیدنا یم  مدرم  دیجمت  فیرعت و  هب  اهنت  دوخ  تدابع  رد  صلاخان  ناسنا 

.ِهِّبَر ِهَدابِعب  َكَرشَأ  يذَّلا  اذَهَف  َساّنلا  ِهب  َعِمُسی  نَأ  یهَتشَی  ِساّنلا  َهَیکزَت  ُُبلطَی  اّمنِإ  ِهللا  َهجَو  ِهب  ُُبلطَی  ِباَوَّثلا ال  َنِم  ًائیَش  ُلَمعَی  ُلُجَّرلا 
(2)

طقف هکلب ] ، ] دـیوج یمن  ار  لاـعتم  يادـخ  هب  ّبرقت  نآ  رد  هـک  یلاـح  رد  دـهد  یم  ماـجنا  ار  باوـث  ياراد ] لاـمعا   ] زا یلمع  درف ،
تداـبع رد  یـسک  نینچ  سپ  .دـناسرب  مدرم  شوـگ  هـب  ار ] شراـک   ] هـک دراد  لـیم  .دـبلط  یم  دوـخ ] هراـبرد ي   ] ار مدرم  نیـسحت 

.تسا هدیزرو  كرش  شراگدرورپ 

يارب اهنت  يرئاز  هدرکن  يادخ  رگا  .دنا  هدومرف  انعم  ار  تدابع » رد  كرش   » فیرش تیاور  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
، دتفیب اهنابز  رس  رب  شندوب  ترایز  لها  شیاهترایز و  دّدعت  دننک و  دیجمت  فیرعت و  وا  زا  مدرم  هک  دهنب  هفّرشم  دهاشم  هب  ور  نآ ،

.4 .تسا هدش  راچد  یتفآ  نینچ  هب 

320 ص :

.110/ فهک - 1
ح 4. ءایّرلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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.دبای جاور  ناشیا  نایم  رد  وا  نیسحت  هجیتن ، رد  دسرب و  مدرم  شوگ  هب  شنتفر  ترایز  هک  تسا  لیام  یسک  نینچ 

.تسا نآ  یصلاخان  هناشن ي  لمع ، ِندش  هزاوآرپ  نتشاد  تسود 

ریبعت .تسالتبم  یمان  شوخ  ترهـش و  شطع  هب  رایـسب  لباقم ، رد  دزیرگ و  یم  یمانمگ  زا  تّدش  هب  دـشابن  صلاخ  لها  هک  يدرف 
ندیچیپ يارب  شالت  موهفم  هب  .تسا و  يدادخر  نینچ  رگنایب   (1) میرب ، یم  هانپ  لاعتم  يادخ  هب  نآ  زا  هیعدا  یخرب  رد  هک  هعمُس » »

.دشاب یم  نآ  نیا و  شوگ  هب  یمدآ  ترهش  ندیسر  هزاوآ و 

؛ دنک یم  لابند  ار  فده  ود  هک  دننک  یم  یفّرعم  یسک  ار  تدابع  رد  كرشم  و  ایر -  لها  یئاُرم - »  » درف تیاور  نیا  رد  شترضح 
درمـش یمن  بولطم  زگره  ار  لمع  ندومن  ناهنپ  اذلف  دنک ، هاگآ  دوخ  راک  هب  ار  شرب  رود و  ِمدرم  هک  تسا  نیا  لابند  هب  ییوس  زا 

الاب ار  وا  دنزادرپ و  وا  لمع  تشادوکن  هب  ینعی  دـننک ؛ هیکزت »  » حالطـصا هب  ار  وا  لمع  نارگید  هک  تسا  نآ  یپ  رد  وس  رگید  زا  و 
.دنیوگب نخس  شیوکن  راک  وا و  زا  ًامئاد  دنربب و 

.دشاب هتشاد  اهنامه  زا  باوث  عّقوت  دیاب  دهد ، ماجنا  مدرم  رطاخ  هب  ار  شلمع  هک  یسک 

يروط ود  نیا  هب  التبم  لعاف  دنتسه و  یفخ  كرش  ياه  هناشن  ندید )  ) تیؤر هّدام ي  زا  « ایر  » و ندینـش )  ) عامـس هّدام ي  زا  « هعمُـس »
ار درف  نامیا  داقتعا و  یفده  دصق و  نینچ  هک  نیا  زا  لفاغ  .دسرب  ناششوگ  هب  ًامتح  ای  دننیبب  ار  وا  یکین  نارگید  هک  دنک  یم  لمع 
اتمه و یب  ار  لاعتم  يادخ  رهاظ ، نابز و  هب  هعمُس  لها  ای  راکایر  درف  هک  تسا  تسرد  .دنک  یم  هجاوم  یچوپ  هشدخ و  اب  نورد  زا 
هب هدش و  لئاق  کیرش  وا  يارب  ًالمع  يراتفر  نینچ  اب  اّما  دسانـش ، یمن  لاعتم  يادخ  زج  يرگید  راگدرورپ  دناد و  یم  کیرـش  یب 

یقافّتا نینچ  یتقو  .تسا  هداد  رارق  ادخ  رانک  رد  ار  رگید  یسک  دوخ ، ریمـض  رد  صلاخان  ّتین  ندرورپ  اب  یبلق و  یناهنپ و  تروص 
وا ناحبـس  تاذ  هدـهع ي  رب  هتفریذـپن -  تروص  ادـخ  ياـضر  يارب  هک  راـبتعا  نآ  هب  درف -  تداـبع  یـشخب  هجیتن  رگید  دـتفا ، یم 

.ي یناسک  هب  هکلب  تسین ؛

321 ص :

.یلامث هزمحوبا  ياعد  ص 595 ، دّجهتملا ، حابصم  - 1
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: دندومرف هراب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  ماجنا  اه  نآ  رطاخ  ضحم  لمع ، هک  دوش  یم  لّوحم 

.ِهللا (1) یَلَع  ُُهباَوث  َناک  ِهِّلل  َلِمَع  نَم  ِساّنلا َو  یَلَع  ُُهباَوث  َناک  ِساّنِلل  َلِمَع  نَم  ُهَّنِإ  ٌكرِش  ٍءایِر  ُّلُک 

لمع دنوادخ  يارب  هک  ره  تسا و  مدرم  هدهع ي  رب  شباوث  دـهد ، ماجنا  حـلاص ]  ] لمع مدرم  يارب  هک  ره  تسا ؛ كرـش  ییایر  ره 
.تسادخ رب  شباوث  دنک ،

.تسا دودرم  راکایر ، درف  لمع 

هب هللا »  » هدرکن يادـخ  هک  يرئاز  .دـشاب  یم  نیـشیپ  تیاور  دـّیؤم  بلطم  نیا  تسا و  كرـش  دوش ، ماجنا  ایر  اب  هارمه  هک  يراک  ره 
ادـخ اب  ار  نارگید  شترایز  رد  دور ، یم  تراـیز  هب  اـه  نآ  دـیجمت  بذـج  مدرم و  مشچ  ندرک  رپ  رطاـخ  هب  تسا و  هتفرن  تراـیز 

ره یّلک  روط  هب  و  ترایز -  رب  راثآ  ّبترت  هک  ارچ  دـشاب ؛ هتـشاد  بلط  ار  ترایز  رب  ّبترتم  راثآ  دـناوت  یمن  رگید  هدرک و  کـیرش 
؛ دـنک یمن  لوبق  ار  راـکایر  درف  لـمع  زگره  زین  لاـعتم  راـگدرورپ  تسا و  یبوبر  هاـگراب  رد  نآ  ندـش  هتفریذـپ  رب  عرف  یتداـبع - 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ 

.هیف (2) َتصَلخَأ  ام  ّالِإ  َِکلَمَع  نِم  َلَّبَقَُتی  َنل  َکَّنِإ 

.یشاب هداد  ماجنا  هناصلاخ  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  هتفریذپ  وت  زا  یلمع  زگره 

ادـخ زا  باوث  عّقوت  رگید  دـش ، دودرم  لـمع  یتـقو  تسا و  یفتنم  لـمع  یلوـبق  رگید  دـشاب ، نیب  رد  اـیر  یتـقو  بیترت  نیا  هب  سپ 
نامه هب  ار  وا  هب  یـشخب  شاداپ  دـنک و  یمن  رظن  دربن ، لـمع  هب  تسد  هناـصلاخ  هک  یـسک  هب  دـنوادخ  هکلب  تساـجبان ؛ یـشهاوخ 

هب 3. مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  .تسا  هتشگ  ماجنا  نانآ  هّجوت  بلج  رطاخ  هب  ترایز  هک  دهن  یم  او  یمدرم 

322 ص :

ح 3. ءایّرلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
ح 2913. مکحلاررغ ، - 2
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: دنیامرف یم  داّبَع »  » مان هب  دوخ  باحصا  زا  یکی 

.َُهل (1) َلِمَع  نَم  َیلِإ  ُهللا  ُهَلَک  ِهللا َو  ِریَِغل  َلِمَع  نَم  ُهَّنِإَف  َءایِّرلا  َكاّیِإ َو  ُداّبَع ! ای  َکَلیَو 

يارب ار  لمع  هک  دهن  یم  او  یـسک  هب  ار  وا  ادخ  دنک ، لمع  ادخ  ریغ  يارب  هک  ره  هک  ارچ  ایر ؛ زا  شاب  رذـح  رب  داّبع ! يا  وت  رب  ياو 
.تسا هداد  ماجنا  وا 

.دهن یم  او  مدرم  هب  ار  راکایر  درف  ادخ 

زا یلاخ  یلمع  راک  ایر  ناـسنا  .تسا  ادـخ  ریغ  يارب  لـمع  زا  يوار  نداد  رذـح  عقاو  رد  اـیر  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  یهن 
نیا .دنک  یم  راذگ  او  دوخ  ریغ  هب  ار  وا  زین  ادخ  نیا ، لابند  هب  دنارذگ و  یم  لد  زا  ادـخ  ریغ  يارب  ار  شترایز  ّتین  دراد ، صالخا 

، دوش ماجنا  ادخ  رطاخ  هب  هک  نآ  ياج  هب  وا  لمع  هک  ارچ  درب ؛ یمن  دوخ  ترایز  زا  یبیصن  دنام و  یم  یلاخ  یئاُرم  تسد  هک  تسا 
.تسا هتفرگ  شیوخ  هب  كرش  گنر  يدیحوت ، هغبص ي  ياج  هب  هداد و  خر  مدرم  رطاخ  تیاضر  دصق  هب 

التبا نیا  هصرع ي  ار  یگدـنز  گرم و  نایم  ناسنا  تسیز  دـنک و  یم  یفّرعم  دارفا  ناحتما  كالم  ار  نسحا  لمع  لاـعتم ، دـنوادخ 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دناد ؛ یم 

(2  ) .ًالَمَع ُنَسحَأ  مُکُّیَأ  مُکَُولبَِیل  َهایَحلا  َتوَملا َو  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه 

.دیرتوکین لمع  تهج  زا  امش  زا  مادک  دیامن ] نشور  ات  ، ] دنک ناتناحتما  هک  نآ  يارب  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  هک  تسا  یسک  وا 

نسحا لمع  يارب  ناحتما  هصرع ي  ایند 

هک مینک  یم  هعجارم  هیآ  لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هب  مینادب  ار  لمع  ندوب  نسحا  كالم  هک  میـشاب  نآ  یپ  رد  رگا 
.1: دنیامرف یم  نسحا » لمع   » يانعم رد  دننک و  یم  یفّرعم  یتایح  مهم و  هیاپ ي  هس  رب  راوتسا  ار  كالم  نیا 
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.ُهَنَسَحلا (1) ُهَقِداّصلا َو  ُهَّیِّنلا  ِهللا َو  ُهَیشَخ  َُهباصِإلا  امَّنِإ  ًالَمَع َو  مَکبَوصَأ  نِکل  ًالَمَع َو  َرَثکَأ  ینعَی  َسَیل 

هب يراک  تسرد  تسامش و  ِنیرت  راک  تسرد  دوصقم ، هکلب  تسین ، دنراد  يرتشیب  لامعا  هک  امش  زا  یناسک  لاعتم ] يادخ   ] روظنم
.بوخ راک  قداص و  ّتین  ادخ و  زا  سرت  دوش : یم  قّقحم  زیچ  هس 

.تسین نآ  ترثک  لمع ، نیرتوکین  يانعم 

دـشاب نآ  ترثک  لمع ، ندوب  نسحا  كالم  هک  دـننک  یم  یفن  ار  لامتحا  نیا  رّکذـت  نیلّوا  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
، تسیچ هب  لمع  یتسرد ) ییوکن و   ) ندوب بئاص  هک  نیا  نایب  رد  سپـس  .دـننک  یم  یفّرعم  لمع  ندوب  رت  بئاص  ار  نآ  رایعم  هکلب 

.لمع ندوب  هنسح  قداص و  ّتین  ادخ ، تیشخ  دنیامرف : یم  يراذگ  هیاپ  روحم  هس  يانبم  رب  ار  نآ 

نآ مزاول  تیشخ و  يانعم 

ام ِلمع  يرایتخا  ریغ  تامّدقم  رد  دـنوادخ  شقن  يروآدای  اب  نیا  تسادـخ و  هاگرد  رد  شیوخ » ندـید  رّـصقم   » يانعم هب  تیـشخ 
.دوش یم  لصاح 

بانج هعیـش ، ردـق  یلاع  ثّدـحم  هکنانچ  یهلا -  تیـشخ  أشنم  .تسا  تیـشخ  لـمع  ندوب  بئاـص  رد  راذـگ  ریثأـت  لـماع  نیتسخن 
نامگ دـبای  یم  ار  يریخ  لمع  قیفوت  ناسنا  رگا  هک : نیا  حیـضوت  .تسا  نتـشیوخ » ندـید  رّـصقم   » رد (- 2  ) تسا هدومرف  قودـص 
هکلب .تسا  هدومن  ادا  هتـسیاش  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  تدابع  هفیظو ي  هدرک و  ادا  ار  دـنوادخ  یگدـنب  ّقح  نآ  ماـجنا  اـب  هک  دـنکن 

 - هدوب وا  راک  يرایتخا  ریغ  همّدـقم ي  رتسب و  ناونع  هب  هک  ار -  یهلا  نارکیب  فاـطلا  هراومه  دوخ  زا  تیاـضر  يدونـشخ و  ياـجب 
.دنیبب رّصقم  ار  دوخ  دنک و  يروآدای 

یلعف هب  تسد  دناوتب  وا  ات  دنا  هتـشگ  مهارف  دـنا -  هدوب  ادـخ  راک  هک  يرایتخا -  ریغ  تامّدـقم  يرایـسب  هک  دـناد  یم  یـسک  نینچ 
.4 قیرط زا   ) یهلا تیانع  هب  وکن  راک  هب  ناسنا  تفرعم  لصا  لاثم : ناونع  هب  .دنزب  يرایتخا 
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 ... دیآ و یم  دوجو  هب  تسادخ ، عنص  هک  تفرعم  نیمه  رثا  رد  زین  وا  تبغر  قوش و  دوش ، یم  لصاح  لقن ) لقع و 

دنوادخ هدمآ و  دیدپ  ناّنم  يادخ  فطل  هب  لمع  يرایتخا  ریغ  ایه  هنیمز  تامّدـقم و  همه ي  هک  تفایرد  ناوت  یم  قیقد  رظن  کی  اب 
يرایتخا رد  يریثأت  چـیه  باستنا ، رد  ّتیولوا  نیا  لاح  نیع  رد  اّما  .دراد  ّتیولوا  ناـسنا  هب  تبـسن  یبوخ  ریخ و  نیا  باـستنا  يارب 

نیا اب  .دـننک  یمن  رایتخا  بلـس  وا  زا  دـنراذگ و  یم  ریثأت  ناسنا  رایتخا  زا  جراخ  ینیوکت ، لماوع  نیا  همه ي  درادـن و  لـمع  ندوب 
.دنامب رود  هب  يدنسپدوخ  ضرعم  زا  دیامن و  ظفح  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  ریصقت  لاح  دناوت  یم  هشیمه  ناسنا  تیانع ،

ناسنا دوش  یم  ثعاب  تسا -  لمع  رد  دوخ  ندید  رّصقم  لولعم  هک  تیـشخ -  نیا  .دبای  یم  انعم  هک  تساجنیا  دنوادخ  زا  تیـشخ 
لاثما بجع و  هب  التبا  یهّجوت و  یب  اب  صالخا )  ) لمع یلوبق  طرـش  ادابم  هک  نیا  زا  ینارگن  دشاب ؛ دوخ  ریخ  لمع  هدنیآ ي  نارگن 

رد دماجنا و  یم  یهلا  تیـشخ  هب  دوخ  نتـسناد » رّـصقم   » نینچ نیا  .دنادب  دودرم  دریذـپن و  ار  وا  لمع  دـنوادخ  دورب و  نایم  زا  نآ 
.دسارهب دوش ، یم  هدنار  یهلا  هاگرد  زا  هک  نیا  زا  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  عقاو 

تیشخ اب  ود  نآ  هطبار ي  نسحا و  لمع  ، قداص تّین 

لمع نسح  رگید  طرش  صلاخ : قداص و  ّتین 

ياضر ضرع  رد  ار  هللا » يوس  ام   » ياضر دـنکن و  دـصق  ار  دـنوادخ  ریغ  یـسک  درف ، هک  يوحن  هب  تسا  قداص  ّتین  يدـعب ، لماع 
هـسفن یف  دریگ و  رارق  دـنوادخ  هیـصوت ي  دروم  یـضرم و  لـمع  دوخ  هک  تسا  نآ  زین  موس  لـماع  دـهدن و  رارق  هّجوت  دروم  یهلا 

ره رگا  هک  تسا  هتـسباو  هس  ره  نیا  هب  لمع  باوص  سپ  ددرگ ؛ یم  زاـب  لـمع  دوخ  تروص  هب  نیا  هک  دـشابن  راـگدرورپ  ضوغبم 
.تفای دهاوخن  قّقحت  نآ  ندوب  نسحا  هجیتن  رد  لمع و  هباصا ي  دنشابن  کی 

نآ نسح  رگید  طرش  لمع : تروص  ندوب  وکین 
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زا .تسین  ناسر  هدـیاف  دریذـپ ، ماجنا  مه  صلاخ  ّتین  اـب  رگا  تسوا ، بضغ  رهق و  دروم  تسین و  دـنوادخ  بوبحم  ًاـتاذ  هک  یلمع 
، دـشاب هدـشن  هنیداهن  درف  ناج  رد  وا  زا  تیـشخ  اّما  دریگ ، رارق  راـگدرورپ  بوبحم  وکین و  لـمع  راـنک  رد  قداـص  ّتین  رگا  یفرط 

.تسا هدشن  زارحا  نآ  ّمهم  طیارش  زا  یکی  هک  ارچ  دوش ؛ یم  شودخم  لمع  ندوب  نسحا » »

یم نادجو  دوخ  يوکین  لامعا  مامت  رد  ار  وا  يزاس  ببـس  دشاب ، هتـشاد  لاعتم  يادخ  هب  مکحم  ینامیا  قیمع و  یتفرعم  هک  یـسک 
هک تسا  لاعتم  يادـخ  وا  دوش ، هدوتـس  لمع  ییوکین  نسح و  رطاخ  هب  یـسک  دـشاب  رارق  رگا  هک  دـبای  یم  رد  نآ  لابند  هب  دـنک و 

رّصقم ار  دوخ  هک  تساذل  تسا ؛ هداد  وا  هب  ار  نآ  ماجنا  تعاطتسا  هدومن و  مهارف  ار  ناسنا  يرایتخا  لمع  نیا  يرایتخا  ریغ  بابـسا 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هکنانچ  تسا ؛ یسک  نینچ  ملع  تفرعم و  زا  هتساخرب  هّیحور  نیا  .دناد  یم  نیسحت  هب  یلوا  ار  دنوادخ  و 

.ُءامَلُعلا (1) ِهِدابِع  نِم  َهللا  یَشخَی  امَّنِإ 

.دنساره یم  دنوادخ  زا  اناد  ناگدنب  اهنت  اهنت و 

.نآ نطاب  ّتیفیک و  ات  تسا  لمع  رهاظ  هب  رتشیب  ام  هّجوت  هنافّسأتم 

هب یتقو  تسا .  ینیب  رهاظ  اب  دـشاب -  لمع  نطاب  هب  هّجوت  نآ  زا  هک  نآ  ياـج  هب  یلـصا -  هبلغ ي  میرگن  یم  هک  دوخ  هب  هنافّـسأتم 
نیا لاـبند  هب  تسا و  نآ  رـشق  هب  هتـسه ، زا  شیب  رهاـظ و  هب  حور  زا  شیب  تراـیز  رد  ناـم  هّجوت  مینیب  یم  مینک ، یم  عوـجر  دوـخ 

يرهاظ و بدا  لمع و  ندومن  هبرف  یپ  رد  نامـساوح  رتشیب  هکلب  هن ؟ ای  تسه  دـنوادخ  زا  تیـشخ  هارمه  ناـمترایز  اـیآ  هک  میتسین 
.تساهترایز دّدعت  ترثک و 

یعـس رگید  يوس  زا  زین  ناطیـش  تسا و  تادابع  تارهاظت  تاسوسحم و  هب  ام  هزادـنا ي  زا  شیب  هّجوت  تلع  هب  هّیحور  نیا  ًاتدـمع 
.8 ام لمع  دنک  یم 
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نآ یلوبق  بیترت  نیا  هب  اـت  دناتـسب  نآ  زا  تسا ، لـمع  تاـیح  ییاـبیز و  هیاـم ي  هک  ار  نآ  حور  دـنک و  كوپ  چوـپ و  نورد  زا  ار 
رانک رد  زین  ار  صلاخ  قداص و  ّتین  رگا  تسا -  راگدرورپ  هیصوت  هّجوت و  دروم  یلمع  هک  ترایز -  بیترت  نیا  هب  .دوش  شودخم 
لها دارفا  هک  تسا  نآ  دـناسر  یم  لوبق  هجیتـن ي  هب  ار  لـمع  هچ  نآ  تسا و  هدادـن  هجیتـن  ار  لـمع  هباـصا ي  زوـنه  دـشاب ، هتـشاد 

هب ار  ناشلمع  راگدرورپ  دنکن  هک  دنشاب  ساره  رد  ًامئاد  نآ  یپ  رد  دننادب و  رّصقم  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  شیوخ  ینعی  دنشاب  تیـشخ 
.دنک ناشمورحم  لمع ، راثآ  زین  یلوبق و  زا  دیامن و  در  شیاه  یتساک  مک و  رطاخ 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  شیامرف  رد  صالخا  فیرعت 

صلاخ بتارم  زا  هبترم  ود  مدرم ، شیاتس  نتشادن  تسود  ندرکن و  هدارا 

: دنیامرف یم  دنزادرپ و  یم  صالخا  يانعم  حیضوت  هب  روکذم  تیاور  همادا ي  رد  شترضح 

.َّلَجَوَّزَع (1) ّالِإ  ٌدَحَأ  ِهیَلَع  َكَدَمحَی  نَأ  ُدیُرت  يذَّلا ال  ُِصلاخلا  ُلَمَعلا 

.دنک تشیاتس  نآ  رطاخ  هب  ادخ  زا  ریغ  یسک  یهاوخن  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع 

راثآ و ات  دهن  لوبق  رهم  نآ  رب  راگدرورپ  دوش و  هتفریذپ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  یتقو  لمع  کی  زا  دنوادخ  دمح  شیاتس و 
.ددرگ ریزارس  لماع  رب  لمع ، رب  ّبترتم  تاکرب 

رد هک  تسا  حضاو  دشاب  نیب  رد  ادخ  ياضر  بسک  دصق  یتقو  دنک و  یم  لابند  ار  فده  نیمه  دریگ  تروص  هناصلاخ  هک  یلمع 
هبتر ي رد  زین  دنک ؛ یمن  شیوخ  لمع  دصق  رد  لخاد  هجو  چیه  هب  ار  اه  نآ  نیـسحت  دـیجمت و  نامدرم و  ياضر  درف  لّوا ، هبتر ي 

.4 دصق نیا  اهنت  هن  رتالاب ) و   ) مود
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.دیوگب ینخس  وا  نیسحت  رد  دیاشگب و  وا  شیاتس  هب  بل  یسک  هک  دراد  هارکا  ددنسپ و  یمن  وا  یّتح  هکلب  تسین  نایم  رد 

.دراد یم  یفخم  نارگید  زا  ار  دوخ  لمع  صلخم  ناسنا 

ایر هب  نتـشاد  ار  اه  نآ  هّجوت  بلج  دصق  مدرم و  شیاتـس  دـمح و  ندرک  هدارا  .تسا  بتارم  تاجرد و  ياراد  ًالماک  رما  نیا  يرآ 
ندنام یفخم  يارب  صلخم  درف  رگا  .درادن  یناوخمه  لماک  صالخا  اب  زین  نانآ  شیاتس  دمح و  نتـشاد  تسود  تسا و  رت  کیدزن 
شلمع هک  ور  نی  ازا  تسا و  بتارم  نیا  ظفح  رطاخ  هب  دهد  یم  ماجنا  ادص  رـس و  یب  ار  نآ  دنک و  یم  شالت  شلمع  ندشن  ور  و 

.دوش عقاو  لوبقم  ًاتیاهن  دنک و  دوعص  هّلپ  هّلپ 

اب دـنیزگب و  تولخ  يا  هشوگ  دوخ  يارب  دـنک  یم  یعـس  .تسین  دوخ  فارطا  ِدارفا  هّجوتم  هجو  چـیه  هب  صلخم  رئاز  هک  تسا  نیا 
یتیالو لها  ناسنا  دـنیوگب  نآ  نیا و  هک  نآ  هن  دـبلط ؛ یم  ار  روزم  تیانع  طـقف  تراـیز ، زا  وا  .دزادرپ  نتفگ  لد  درد  هب  شیـالوم 

کیدزن و دوخ  روزم  هب  دنک و  جورع  سوسحم  رهاظ و  ِتسپ  هلحرم ي  زا  دهاوخ  یم  هکلب  دـهد  ناشن  يدوخ  دـهاوخ  یمن  .تسا 
.دوش رت  کیدزن 

نآ باقع  ایر و  ياه  هزیگنا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  نامّزلا  رخآ  ریوصت 

ایر و تساه و  نآ  نطاب  زا  رتشیب  دارفا  رهاظ  هب  هّجوت  .دنا  هدش  هنوراو  اهـشزرا  نیا  نامّزلا  رخآ  ياسفناو  نیا  رد  هزورما و  هک  غیرد 
: دنیامرف یم  نینچ  نارود  نیا  فصو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دراد  غاد  يرازاب  یصالخا  یب 

ًءایر ال مُُهنید  ُنوُکَی  مِهِّبَر  َدنِع  ام  ِهب  َنودیُری  اینّدـلا ال  یف  ًاعَمَط  مُُهتَِینالَع  هیف  ُنُسحَت  مُهُِرئارـس َو  هیف  ُُثبخَت  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتأیَس 
.مَُهل (1)4. ُبیجَتسَی  الَف  ِقیرَغلا  َءاعُد  ُهَنوُعدَیَف  ٍباقِِعب  ُهللا  ُمُهُّمُعَی  ٌفوَخ  مُهُِطلاُخی 
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ار هچ  نآ  .ددرگ  یم  وکین  ناشراکـشآ  دوش و  یم  ثیبخ  تشز و  ناشناهن  ایند  رد  ناشعمط  رطاخ  هب  هک  دیآ  یم  نامدرم  رب  ینامز 
دنوادخ نینچنیا ] و   ] هتخیماین رد  نانآ  اب  یفوخ  دشاب ، یم  ایر  هزیگنا ي  هب  ناش  يرادنید  .دنیوج  یمن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  رد 

.دنک یمن  باجتسم  ار  ناشیا  ياعد  ادخ ]  ] اّما دنناوخ  یم  ار  وا  قیرغ  درف  دننامه  لاح ] نیا  رد   ] .دنک یم  باقع  ار  ناشمومع 

ایر قافن و  هزیگنا ي  ایند : هب  عمط 

هک یـسک  ًامّلـسم  .دوش  یم  مهارف  هعماج  رد  ایر  قافن و  هنیمز ي  دنروایب ، يور  يزاس  رهاظ  هب  دارفا  اّما  دـشاب ، ثیبخ  اهنورد  یتقو 
ياراد ار  دنوادخ  ياطع  باوث و  دوش و  یم  فیعـضت  شا  ینیبادخ  دـیوج ، یم  ار  تسا  نامدرم  تسد  رد  هچ  نآ  دراد و  ایند  عمط 

.دناد یم  يویند  تاّیّدام  زا  يرتمک  ياهب 

اوقت و شا  یپ  رد  دـنک ، طوقـس  اهناج  رد  ادـخ  زا  فوخ  یتقو  .تسا  هدـیدرگ  نایب  زین  صـالخا  فوخ و  هطبار ي  تیاور  نیا  رد 
، ینید ياهراتفر  لامعا و  دـبای و  یم  ومن  هزاـجا ي  اـیر  یگزره  هک  تسا  مومـسم  ياـضف  نیا  رد  دور و  یم  ناـیم  زا  زیهرپ  اورپ و 

.دوش یم  بایمک  صالخا  رهوگ  دندرگ و  یم  ایر  هب  بوشم  ًابلاغ 

.ددرگ یمن  هتفریذپ  ناراکایر  زا  مه  قیرغ  ياعد  لثم  ییاعد  یّتح 

رد .دـشخب  یمن  يدوس  ینامیـشپ  رگید  دوش و  یم  هتـشادرب  نآ  لها  زا  یهلا  تمحر  رگید  داد ، خر  يا  هنامز  رد  تلاـح  نیا  یتقو 
یب مه  زاب  دوش ، اعد  ادخریغ  زا  عاطقنا  اب  ددرگ و  عوضخ  راهظا  ادخ  ربارب  رد  و  دزیر ، ورف  کشا  هک  مه  ردق  ره  بسانمان  ّوج  نیا 

يانعم حیـضوت  رد  یـسلجم  همّالع ي  موحرم  .تسا  قیقد  بلطم  نیمه  رگنایب  فیرـش  تیاور  رد  قیرغ » ياـعد   » ریبعت .تسا  هدـیاف 
: دنیامرف یم  تیاور  نیمه  لیذ  نآ ،

رتشیب اهاعد  ریاس  زا  نآ  رد  عوضخ  صالخا و  هک  ارچ  دشاب ، یم  ندش  قرغ  فرُـش  رد  هک  یـسک  ياعد  دـننام  ینعی  قیرغ ، ياعد 
.ناحبس (1)1. يادخ  ریغ  زا  دیما  عطق  رطاخ  هب  تسا ؛
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دیعب هک  دـیامن  یم  لزان  الب  اه  نآ  مومع  رب  دـنک و  یمن  تباـجا  زگره  ار  ینارود  نینچ  لـها  هناعـضاخ ي  ياـعد  لاـعتم ، يادـخ 
.دشاب مدرم  نیب  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  یمومع ، يالب  نیا  زا  روظنم  یسلجم -  موحرم  شیامرف  قباطم  تسین - 

هناراکایر لامعا  : لامعا بلاغ 

هک تسا  نیاربانب  ییوگ  دوب و  دنهاوخ  رامـش  تشگنا  دودـعم و  ادـخ  صلخم  نادرم  رگید  هک  تسا  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  يراب 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنانچ  .دوش  تباث  شفالخ  هک  نآ  رگم  دشاب ؛ صلاخان  دارفا  لامعا 

.ٍرَطَخ (1) یلَع  ُصالخّإلا  ًاصَلُخم َو  ناک  ام  ّالإ  ٌءایِر  ُهُّلُک  ُلَمَعلا 

.تسا رطخ  ضرعم  رد  صالخا  تسا و  هدش  صلاخ  هک  هچ  نآ  رگم  دشاب  یم  ایر  يور  زا  شا  همه  لمع 

رطخ ضرعم  رد  بایمک و  رهوگ  صالخا :

.تسا صالخا  هب  طونم  یلمع  ره  یلوبق 

هک اجنآ  زا  دراد و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  سیلبا  سفن و  هسوسو ي  هطـساو ي  هب  هظحل  ره  هک  ارچ  تسا ؛ بایمک  ًـالومعم  صـالخا 
لابند هب  حلاص و  لامعا  رد  ندـید  رّـصقم  ار  دوخ  هک  ارچ  دراد ؛ نآ  هب  یمئاد  مازتلا  یـسک  رتمک  تسین ، نادـیم  نیا  درم  یـسک  ره 

ادص رـس و  یب  رانک و  هشوگ و  هک  يدارفا  .دراد  قیمع  یهّقفت  تفرعم و  هب  زاین  لمع ، ندـش  دودرم  زا  یمئاد  یـساره  فوخ و  نآ 
هاگآ ردق  نآ  نانیا  .دنصالخا  لها  دنزیهرپ ، یم  یشورف  هولج  رهاظت و  زا  دنتـسین و  مدرم  مشچ  ربارب  رد  دننک ، یم  ار  دوخ  ترایز 

ارچ .دنرب  یم  ترایز  هب  تسد  ادخ  رطاخ  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  .تسا  كرـش  اب  ربارب  صالخا  یب  دننک  یم  نادـجو  هک  دـننیب  زیت  و 
راظتنا رگید  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  زین  رگید  یـسک  دنوادخ  تازاوم  هب  رگا  تسا و  يروحم  ادخ  صالخا ، طرـش  دـنا  هتفایرد  هک 

.1 ادخ يوس  زا  يریخ 
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: دنیامرف یم  لقن  لاعتم ، يادخ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیرگنب  یسدق  ثیدح  نیا  هب  .دسر  یم  رظن  هب  یهاو  نتشاد ،

.ًاِصلاخ (1) یل  َناک  ام  ّالإ  ُهلَبقَأ  َمل  ُهَلِمَع  ٍلَمَع  یف  يریَغ  یعَم  َكَرشَأ  نَم  ٍکیرَش  ُریَخ  انَأ  ّلجوّزع : هللا  لاق 

هک نآ  رگم  مریذپ ، یمن  وا  زا  دـنک  کیرـش  شلمع  رد  نم  اب  ار  يرگید  هک  ره  مکیرـش ، نیرتهب  نم  دـیامرف : یم  ّلجوّزع  يادـخ 
.دشاب نم  يارب  صلاخ 

.دریگ تروص  وا  هب  بّرقت  رطاخ  هب  دص  رد  دص  هک  دریذپ  یم  ار  یلمع  دنوادخ 

يادخ دهد ، رارق  وا  يارب  ار  هّیقب  ریغ و  يارب  ار  شلمع  زا  يدصرد  یسک  رگا  هک  رابتعا  نیا  هب  تسا  کیرـش  نیرتهب  لاعتم  يادخ 
نآ رگم  دریذپ ، یمن  ار  یلمع  چیه  دنوادخ  .دوش  یمن  لئاق  يزیچ  دوخ  يارب  دهن و  یم  او  لباقم  فرط  هب  زین  ار  دوخ  مهـس  لاعتم 

هاگرد رد  لمع  یلوبق  هک  دهد  یم  ناشن  ًاصلاخ » یل  ناک  ام  ّالإ  هلبقأ  مل   » ترابع .دشاب  نایم  رد  وا  هب  بّرقت  دصق  دص  رد  دـص  هک 
رادرب دص  رد  لمع  صولخ  اذل  .دشاب  هدش  ماجنا  ادخ  يارب  اهنت  ریغ ، تکراشم  هنوگ  چیه  نودـب  هناصلاخ و  هک  تسا  نیا  هب  ادـخ 
یّقلت صلاـخ  ار  شلمع  صلخم و  ار  درف  ناوت  یمن  رگید  تفاـی  صاـصتخا  يرگید  هب  لـمع  زا  يزیچاـن  شخب  هک  نیمه  تسین و 

.دوش یم  یلاخ  انعم  زا  صولخ  فیرعت  ًالوصا  هکلب  دومن ؛

: دراد یم  دودرم  دشاب ، صولخ  زا  یلاخ  هک  ار  لمع  زا  یشخب  تسا و  هاگآ  ریصب و  ناسنا ، لاوحا  هب  لاعتم  يادخ 

شیوشت نیا  ّتلع  دـندوب ، ناشیرپ  شّوشم و  رایـسب  دـیماجنا  ناشگرم  هب  هک  یـضرم  رد  يدرجورب  هللا  هیآ  ترـضح  هک  تسا  لـقن 
.دوب ناشحلاص  لامعا  یتساک  مک و  هب  تبسن  ناشیا  ینارگن 

یکی دـندید ، ار  اقآ  نارگن  ّریغتم و  لاح  یتقو  دنتـشاد ، روضح  ناشیا  نیلاب  رب  ملع  لها  زا  ناشیا  نادـنمقالع  نادرگاش و  زا  یعمج 
اه 9. نآ  زا 
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هرابکی نانخس ، نیا  ندینـش  هب  ناشیا  .دوب  هدیـسر  ماجنا  هب  ناشیا  كرابم  رمع  لوط  رد  هک  تخادرپ  یتامدخ  تاریخ و  حیرـشت  هب 
: دندومرف دندومن و  راّضح  هب  ور 

.ٌریَصب (1) َِدقاّنلا  َّنِإَف  َلَمَعلا  ِِصلخَأ 

.تسانیب تریصب و ] اب  ، ] جنس رایع  ِسانش  رهوگ  يادخ ]  ] هک ارچ  نک ، صلاخ  ار  تلمع 

اقآ هک  دوب  اجنیا  .درک  لقن  هعیش » ثیداحا  عماج   » دنمـشزرا باتک  فیلأت  رد  ار  ناشیا  مامتها  نادرگاش ، زا  رگید  یکی  نیا  زا  سپ 
.تسا هتشاد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  صاصتخا  راک  نیا  نوچ  مراودیما  رایسب  راک  نیا  هب  دومرف :

صالخا ِریصب  قیقد و  سانش  رهوگ  دنوادخ :

هب امـش  ارم  لمع  هبـساحم ي  رگا  هک  هدومرف  عقاو  رد  دوخ  ناتـسود  عمج  رد  تیاور  نیا  لـقن  اـب  صلخم  ریپ  راوگرزب و  عجرم  نیا 
دقان زا  دوصقم  .دوب  دهاوخ  نم  لمع  دقان  هک  تسا  ریـصب  يادخ  مناد  یم  اّما  دش ، یم  مارآ  ملایخ  اهدیجمت  نیا  اب  دـیتشاد ، هدـهع 

.تسا لاعتم  يادـخ  تسد  هب  زین  صـالخا  رهوگ  ندز  کـحم  .دـنز  یم  کـحم  ار  ـالط  صولخ  هجرد ي  راـیع و  هک  تسا  یـسک 
دقن نیا  رد  دـنک و  نّیعم  ار  لمع  صولخ  رایع  دـیاب  هک  تسوا  تسا و  هاگآ  دارفا  یبلق  دـصق  ّتین و  لـمع و  تقیقح  زا  هک  تسوا 

.دهد یم  صیخشت  ار  يراکایر  یصالخا و  یب  ياه  هگر  نیرت  گنر  مک  نیرتزیر و  وا  تریصب  تسا و  قیقد  انیب و  رایسب 

زا کـی  چـیه  ياـپ  ناـنیمطا  رهُم  دروآ و  یم  ناـیم  هب  نخـس  نینچ  صـالخا ، نآ  هب  یمیعز  يراوـگرزب و  نآ  هب  یعجرم  هک  لاـح 
نازیم ار  ام  لمع  شزرا  هک  میـشاب  هقیقد  نیا  رکّذتم  ًامئاد  رگا  .تسا  مولعم  ام  زور  لاح و  رگید  دنز ، یمن  دوخ  تاریخ  تامدخ و 

(. دوخ شیپ  هاگنآ  دوش ، یمن  راب  ام  لامعا  رب  يردق  چیه  نازیم ، نآ  يریگراک  هب  نودب  دنک و  یم  نییعت  یهلا 
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.میزادرپب دوخ  تامدخ  ِندرک  حرطم  هب  میهد و  ولج  ار  شیوخ  هنیس ي  ای  مینز  مد  شیوخ  زا  میناوت  یمن  نارگید  اب  دروخرب  رد  و 

ناراکایر ياه  هناشن 

ار نآ  دـنهد -  یم  ماجنا  ار  یلمع  هناراـکایر  هک  یماـگنه  دوخ -  تـالاح  هب  عوجر  اـب  دارفا  هک  دراد  ییاـهتمالع  اـه و  هناـشن  اـیر 
: دنیامرف یم  دندرمش و  یم  رب  یئاُرم  يارب  هناشن  هس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنیامن  یم  قیدصت 

راکایر درف  ياه  هناشن 

.ِهِرُومُأ (1) ِعیمَج  یف  َدَمُحی  نَأ  ُّبُِّحی  ُهَدحَو َو  َناک  اذِإ  ُلَسکَی  َساّنلا َو  يأَر  اذإ  ُطَشنَی  یئارُمِلل : ٍتامالَع  ُثالَث 

همه ي رد  هک  دراد  تـسود  تساـهنت و  یتـقو  تـسا  دوـمخ  دـنیب ، یم  ار  مدرم  یتـقو  تـسا  طاـشن  اـب  دراد : تمـالع  هـس  راـکایر 
.دوش شیاتس  شیاهراک 

راکایر درف  هناشن ي  نیمود  نیتسخن و  ییاهنت ، رد  تلاسک  مدرم و  رظنم  رد  طاشن 

نآ يآرم  رظنم و  نارگید و  عمج  رد  یتقو  ترایز  عقوم  مینیب  یم  رگا  .دـشاب  مدرم  عمج  رد  هک  تسا  طاشن  اب  یماگنه  راکایر  درف 
لسک و دنیب  یمن  ار  ام  یسک  میتسه و  يا  هشوگ  هک  یماگنه  سکع  رب  میا و  هزات  رت و  طاشن و  اب  میراد و  یـشوخ  لاح  میتسه  اه 

.درادن ام  صالخا  زا  تیاکح  تسین و  یبوخ  تمالع  نیا  میرادن ، هلصوح  لاح و  میدومخ و 

یم تیوقت  ار  ناسنا  هّیحور ي  لّسوت ، اعد و  لفاحم  رد  روضح  یعمج و  ترایز  اعد و  هاگ  هک  تسین  راـکنا  دروم  هلأـسم  نیا  هّتبلا 
هک تسا  نیا  رد  نخـس  اّما  دیامن ، یم  تیوقت  اعد  ءاکب و  لها  اب  یـسفنمه  هطـساو ي  هب  زین  ار  یمدآ  نارگید ، سَفَن  لاح و  دنک و 

.د وا  هب  یسک  دشاب و  دوخ  لاح  رد  دراد  یم  تسود  شروضح  نیا  نایرج  رد  دمهف  یم  ناسنا  دوخ 
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دنلب تسد  ندناوخ و  اعد  زرط  زا  نارگید  هک  تسا  نآ  هب  لیامتم  هک  نیا  ای  دناشکن  دوخ  يوس  هب  ار  یـسک  ساوح  دزودن و  مشچ 
هتـسد ناسنا  هک  یماـگنه  ًاـصوصخ  ماـما -  فیرـش  هضور ي  رد  تسا  نکمم  يرآ  .دـنوش  هاـگآ  شندـیبسچ  حیرـض  هب  ندرک و 

هب عمج  کی  لالخ  رد  دـشاب  روبجم  لاح  ره  هب  ناـسنا  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  نارفـسمه  ناتـسود و  زا  دور -  یم  رفـس  هب  یعمج 
وا هب  یمـشچ  دهد  یم  حیجرت  ای  دننک  شیاشامت  دارفا  رگید  ددنـسپ  یم  ایآ  هک  دمهف  یم  دوخ  لاح ، نامه  رد  اّما  دزادرپب ، ترایز 

.دتفین

رتادـص رـس و  یب  رت و  هنایفخم  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  نامترایز  میـشاب  هتـشاد  تسود  هک  تسا  نیا  صالخا  هب  لیامت  ياه  هناـشن 
رد هک  یماگنه  یئارم -  درف  فالخ  رب  صلخم -  درف  نینچ  نیا  .میریگن  رارق  یـسک  زادنا  مشچ  رد  هک  دشاب  نیا  هب  ناملیم  دشاب و 
هب هک  نآ  ات  دتفا  یم  تمحز  فّلکت و  هب  رتشیب  دوش  ور  شتاجانم ، کشا و  درادـن  تسود  هک  نآ  رطاخ  هب  دراد ، رارق  یعمج  نایم 
یب اـهنت و  دـنک و  تولخ  دـناوت  یم  هک  یماـگنه  دراد و  ناـهنپ  نیریاـس  زا  ار  شیوخ  دـهاوخ  یم  شلد  ًاـمئاد  نوـچ  دـیآ ؛ قوـش 
یم رت  نامداش  رت و  طاشناب  دروآ ، وا  هب  ور  ماما ، ریغ  زا  هتفرگ  هرانک  دـیامن و  تاقالم  دوخ  يـالوم  اـب  رگید ، ياـه  هاـگن  تمحازم 

.ددرگ

.دوش شیاتس  دنک  یم  هک  يراک  ره  رد  دراد  تسود  راکایر 

فیط رما  کی  ایر  هک  اجنآ  زا  .دنیاتسب  ار  وا  دنک  یم  هک  يراک  ره  رد  دراد  یم  تسود  هک  تسا  نآ  راکایر  درف  موس  هناشن ي  اّما 
تیاـضر و ًافرـص  دراد و  یم  رود  دوـخ  نهذ  زا  ًاـساسا  ار  ییادـخ  ّتین  يدرف  هاـگ  تـفگ  ناوـت  یم  تـسا ، بـتارم  ياراد  رادرب و 

لئاق نأش  ادخ  رانک  رد  زین  اه  نآ  يارب  دهد و  یم  رارق  مدرم  يارب  ار  شلمع  زا  يدصرد  هاگ  دنک و  یم  دـصق  ار  نارگید  نیـسحت 
ییوگ نیرفآ  هتفیـش ي  درف ، رگا  یّتح  هک  دوش  یم  فیرظ  اجنآ  ات  هلأـسم  اـّما  دنتـسه  اـیر  رهاـظم  دـیدرت  نودـب  اـه  نیا  .دوش  یم 

میرکت میظعت و  هب  شحلاص  لمع  ره  رد  نارگید  هک  درادب  تسود  دشاب و  نارگید 
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.تسا هداد  رارق  ایر  لها  هرمز ي  رد  ار  دوخ  مه  زاب  دننزب ، نماد  وا  ترهش  هب  دنزادرپ و  وا 

یلوبق تّحص و  هطبار ي  لمع و  لطبم  يایر  عاونا  زا  یخرب 

رد دنا و  هدرمـشرب  ار  ایر  زا  یفلتخم  ياه  هنوگ  یقثولا ، هورع  فیرـش  باتک  رد  يدزی  مظاک  دّـمحم  دّیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم 
زا عون  هس  لاثم  روط  هب  .دـنا  هداد  اوتف  نآ  ندوبن  لطبم  هب  رگید  یخرب  رد  دـنا و  هتـسناد  لمع  تّحـص  هب  رـضم  ار  یخرب  ناـیم  نیا 

: دنا هدرمشرب  نینچ  ار  تسا  لمع  لطبم  هک  ایر  ياه  هنوگ 

الب نیا  دشاب و  هتـشاد  ار  دنوادخ  رما  لاثتما  دصق  هک  نآ  نودب  دـهد ، ماجنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  ِدّرجم  يارب  ار  لمع  درف ] یتقو  * ]
.تسا تبرق  دصق  دقاف  هک  ارچ  تسا  لمع ]  ] لطبم لاکشا ،

لقتـسم ّتین  ود  نیا  هاوخ  تسا ؛ لطبم  مه  نیا  هک  دـشاب  اـیر  مه  تبرق و  دـصق  مه  لـمع ، رب  وا  كّرحم  یعاد و  هک ] یماـگنه  * ]
.دنشاب لعف  ماجنا  رب  یعاد  مه ، هب  مّضنم  ود  ره  هک  نآ  ای  نآ و  عبات  يرگید  لقتسم و  یکی  ای  دنشاب و 

ًالثم  ] ...دشاب یقاب  ناربج  ّلحم  هک  دـنچ  ره  تسا  لطبم  زین  نیا  .دـهد  ماجنا  ایر  دـصق  هب  ار  بجاو  يازجا  زا  یخرب  هک ] ینامز  * ]
[ دشاب عوکر  لاح  رد  مه  زونه  دیوگب و  ایر  دصق  هب  ار  عوکر  رکذ 

: هک نیا  هلمج  زا  دنا  هدومن  هراشا  يدراوم  هب  دنک  یمن  لطاب  ار  لمع  هک  ایر  زا  رگید  يا  هنوگ  نایب  رد  و 

نالطب مدع  رهاظ ، دروم ] نیا  رد   ] دیآ ششوخ  دننیبب  ار  وا  مدرم  هک  نیا  زا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  یلو  دشاب  ادخ  يارب  صلاخ  لمع 
زین ّتیذا  روطخ ، نیا  هطساو ي  هب  هک  یتقو  ًاصوصخ  دننک ) هاگن  مدرم  یتقو   ) دناسر یمن  ررض  مه  یبلق  روضح  هک  نیا  امک  تسا 

.[ .دوشب (1)
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هک يدراوم  ( 1 داد : ياج  هورگ  ود  رد  ناوت  یم  دنا  هدرمشرب  ناشیا  هک  ار  يدراوم  رگید  ص 617و618 . ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  - 1
رد هک  زامن ) رد  تونق  دننام   ) دهد ماجنا  ایر  دصق  هب  ار  تدابع  کی  ّبحتسم  يازجا  زا  یضعب  فلا ) دنوش : یم  لمع  نالطب  ثعاب 

لثم  ) دـشاب ایر  دـصق  هب  صاخ  ناکم  کی  رد  نآ  ماجنا  یلو  دـشاب  ادـخ  يارب  لمع  لصا  .تسا ب ) لطاب  تدابع  نآ  تروص  نیا 
زا ایر  .تسا ج ) لطاب  لمع  زین  تروص  نیا  رد  دـناوخب ) تعامج  هب  لّوا  فص  رد  ای  دـناوخب  ایر  يارب  دجـسم  رد  ار  زاـمن  هک  نیا 

لثم  ) دـشاب لمع  فاصوا  تهجز  ایر ا  .تسا د ) لـطاب  لـمع  مه  تروص  نیا  رد  تقو ) لّوا  زاـمن  لـثم   ) دـشاب لـمع  ناـمز  تهج 
یمن ببـس  ار  لمع  نالطب  هک  يدراوم  .تسا 2 ) لطاب  لمع  بیترت  نیا  هب  هک  عوشخ ) ّینأت و  اب  تئارق  ای  زاـمن  ندـناوخ  تعاـمج 
لمع دروم  نیارد  دجـسم  رد  زامن  يادا  رد  دننک  ایر  دجـسم  هب  نتفر  رد  هک  نیا  دـننام  دـشاب ، لمع  تامّدـقم  رد  ایر  فلا ) دـنوش :

هک نآ  رگم  تسین  لطاب  لمع  مه  دروم  نیا  رد  دـنک  ایر  کّنحت ) دـننام   ) تسا زامن  جراخ  هک  لامعا  یـضعب  رد  .تسین ب ) لطاب 
دوخ يولگ  ریز  ار  همامع  زا  یتمـسق  زاـمن ، هماـقا ي  زا  شیپ  ملع ، لـها  هک  تسا  بحتـسم   ] .ددرگرب لّوا  تمـسق  زا  د »  » تلاـح هب 

[ .دوش یم  هتفگ  کّنحت  لمع ، نیا  هب  .دنزادنیب  ناشرگید  هناش ي  هب  دنچیپب و 
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يزاـب هب  ار  وا  نهذ  مدرم ، فیرعت  ندـمآ و  شوخ  رکف  درذـگب و  یبـلطم  درف  بلق  رد  هراـبکی  هک  تسا  نیا  یبـلق  روطخ  زا  روظنم 
نیا دننیب ، یم  ارم  لمع  دنراد  اه  نآ  : » هک دوش  یم  داجیا  يرکف  يریگرد  شیارب  دوخب  دوخ  داتفا  وا  نهذ  هب  رکف  نیا  یتقو  .دریگب 

هک دوش  ثعاب  یبلق  روطخ  نیا  رگا  ًاصوصخ  .تسین  لمع  لطبم  هورع  بحاص  موحرم  رظن  هب  دروم  نیا  و »...  تسا ؟ دـب  تسبوخ ؟
.دشابن دنیاشوخ  شیارب  دوش و  هدرزآ  ًابلق  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  شصالخا  هک  نیا  زا  ددرگ و  نیگهودنا  درف ،

.تسا توافتم  نآ  یلوبق  اب  اّما  دوش  یم  قّقحم  نآ  یهقف  طیارش  تیاعر  هب  لمع  تّحص 

زا هک  تسا  یطیارـش  تیاعر  هب  طونم  لمع  تّحـص  .مینک  هّجوت  لمع  یلوبق »  » و تّحـص »  » ناـیم تواـفت  هب  تسا  بوخ  اـجنیا  رد 
.تسا نآ  یلوبق  زا  ریغ  لمع  تّحـص  اّما  .دوب  دـهاوخ  لـطاب  لـمع  دـشابن ، اـه  نآ  هب  مازتلا  رگا  دـنوش و  یم  حرطم  یهقف  هاگدـید 

نادب .ددرگ  نآ  یلوبق  عنام  اّما  دنکن ، طقاس  تّحص  زا  ار  نآ  دشابن و  لمع  لطبم  يزیچ  هک  تسا  نکمم  ًالماک 
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دنریگ رارق  زین  يرگید  طیارش  دیاب  تّحص  رانک  رد  هکلب  تسین ؛ یفاک  طرش  اّما  تسا  نآ  یلوبق  مزال  طرش  لمع  تّحص  هک  رطاخ 
لمع لطبم  ایر  هک  مه  يدراوم  رد  دـبای ، تسد  لمع  یلوبق  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب  .دـنناسر  لوبق  هلحرم ي  هب  ار  لمع  اـت 

.دنک بانتجا  طایتحا و  دیاب  تسین 

.تسین نآ  یفاک  طرش  اما  تسا  لمع  یلوبق  مزال  طرش  لمع ، تّحص 

مه لوبقم  هک  تفگ  ناوت  یمن  اـّما  تسا  حیحـص  دـیآ ، یم  شـشوخ  مدرم  شیاتـس  نیـسحت و  زا  هک  يدرف  دـنچ  ره  لاـثم  روط  هب 
.دوش لمع  یلوبق  عنام  اّما  دشابن ، تّحص  عنام  ایر  زا  يا  هجرد  هک  تسین  دیعب  چیه  اریز  .تسه 

؟ تسیچ هب  صالخا  تقیقح 

لیخد ار  هللا  يوس  اـم  دوـخ ، ّتین  دـصق و  رد  درف  دـنچ  ره  میدروآ  یقثوـلا  هورع  باـتک  زا  ار  نآ  دـهاش  هک  یلطبم  ریغ  ياـیر  رد 
یب ار  شـصالخا  همیخ ي  ندـش ، ریخ  هب  هرهـش  لیامت  رطاخ  هب  نآ و  نیا و  يابحرم  هب  نتـشاد  ّتبحم  فرـص  هب  اّما  تسا ، هدومنن 
دوخ هشیپ ي  ار  مدرم  فرح  هب  تبـسن  یتوافت  یب  هک  دنک  يراک  دوش و  تفارظ  نیا  تیاعر  هب  ّقفوم  هک  یـسک  .تسا  هدرک  نوتس 

.تسا هدیسر  صالخا  تقیقح  هب  دیامن ، شیاتس  ار  وا  حلاص  لمع  یسک  هک  دشاب  هتـشادن  شوخ  رتالاب ، يا  هبترم  رد  یّتح  دزاس و 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنانچ 

.ِهِّلل (1) ٍلَمَع  نِم  ٍءیَش  یلَع  َدَمُحی  نَأ  َّبُِحی  یّتَح ال  ِصالخِإلا  َهَقیقَح  ٌدبَع  َغََلب  ام  ًهَقیقَح َو  ٍّقَح  ِّلُک  َّنِإ 

ماجنا ادخ  رطاخ  هب  هک  یلمع  يارب  دشاب  هتشادن  تسود  هک  نیا  رگم  دسر ، یمن  صالخا  تقیقح  هب  هدنب  دراد و  یتقیقح  یّقح  ره 
.دوش شیاتس  هداد ،

.ي.تسادخ يوس  زا  ًافرص  شیاتس  عّقوت  صالخا ، تقیقح  هب  ندیسر  ِطرش 
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ربخ اب  وا  هدرک ي  زا  نارگید  یتقو  نیا ، زا  رتارف  هکلب  دوش ، یمن  لئاق  شلمع  رد  ادخ  اب  نارگید  يارب  یتکارش  اهنت  هن  صلخم  درف 
هجو چـیه  هب  هک  ارچ  دوش ، یم  نیگهودـنا  دـشاب ، نیب  رد  شیارب  یـشیاتس  دـیآ و  نایم  هب  نخـس  وا  زا  هک  نیا  زا  ًاساسا  دـنوش  یم 

هب ار  دوخ  صالخا  نآ ، كاردا  اب  درف  هک  تسا  يروحم  ادخ  زا  ییالاب  هبترم ي  نیا  .ددرگ  شودخم  شصالخا  دراد  یمن  تسود 
یمن درخ  هرت  مدرم  يارب  هک  تسا  نیا  دراد ، ومه  زا  شیاتـس  ناربج و  یفالت و  عّقوت  هداد و  ماـجنا  هللا »  » ار شلمع  وا  .هدـناسر  غولب 

.دیاین نوریب  یناشن  مان  یب  زا  هک  دراد  هغدغد  دنک و 

؟ تسا عمج  لباق  ، لمع زا  رورس  اب  هنوگچ  صالخا 

.دشاب شدوخ  هب  نآ  باستنا  رابتعا  هب  لمع  زا  درف  ینامداش  هک  تساز  لکشم  هاگنآ  لمع  زا  رورس 

: دیوگ یم  هرارز  .هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  لوق  زا  هرارُز و  زا  یتیاور 

.کلذ ُهُّرُسَیَف  ٌناسنِإ  ُهارَیَف  ِریَخلا  َنِم  َءیَّشلا  ُلَمعَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهتلَأَس 

.دنک یم  شنامداش  نیا  دنیب و  یم  ار  وا  یناسنا  دهد و  یم  ماجنا  ییوکن  راک  هک  يدرف  هرابرد ي  مدیسرپ  شترضح  زا 

: دندومرف ترضح 

.َِکلِذل (1) َکلذ  َعَنَص  نُکَی  َمل  اذِإ  ُریَخلا  ِساّنلا  ِیف  َهل  َرَهظَی  نَأ  ُّبُِحی  َوُه  ّالِإ َو  ٍدَحَأ  نِم  ام  َسَأب  ال 

یطرش هب  درادن ] یلاکشا  رما  نیا   ] دوش رهاظ  مدرم  نایمرد  شیوکین  دراد  یم  تسود  هک  نآ  رگم  تسین  سک  چیه  درادن ، يداریا 
[. دوش رهاظ  شریخ  هک   ] دشاب هدادن  ماجنا  نآ  يارب  ار  وکین ] راک   ] نآ هک 

.میزادرپب جاهتبا  نیا  یسررب  هب  دیاب  نیشیپ  تیاور  اب  تیاور  نیا  عمج  يارب 

علّطم 8. شراک  زا  یسک  هک  دنک  یم  لمع  يا  هنوگ  هب  ًاساسا  صلخم  ناسنا 
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.دراد یم  رت  ظوفحم  ایر  ِتکاله  رد  طوقـس  ضرعم  زا  دـشخب و  یم  تاـجن  یـصالخا  یب  رطخ  زا  ار  دوخ  بیترت  نیا  هب  ددرگن و 
.ددرگ یم  نامداش  دوش  یم  رهاظ  وا  ریخ  حالطصا ، هب  دسر و  یم  مدرم  شوگ  هب  راک  نیا  وا  لیم  فالخرب  یتقو 

هب یـسک  ره  ًالوصا  تسا و  لاکـشا  زا  یلاخ  دوخ -  يدوخ  هب  ینامداش -  نیا  هک  دنا  هدومرف  هرارز  هب  اجنیا  رد  ترـضح  ییوس  زا 
دیآ یم  تسد  هب  یتقو  صالخا  تقیقح  هک  دنا  هدومرف  نیـشیپ  تیاور  رد  وس  رگید  زا  دشاب و  یم  لیامتم  ریخ  ندـش  راکـشآ  نیا 

.دریگ رارق  شیاتس  دروم  دشاب  هتشادن  تسود  درف  هک 

.ددرگ یمن  زاب  وا  سفن  هب  صلخم  ناسنا  يداش 

نمض رد  دوخ  ندش  حرطم  رطاخ  هب  صلخم  درف  ایآ  تسیچ ؟ هدش  هتـسناد  حودمم  قوف  تیاور  رد  هک  يرورـس  دید  دیاب  اجنیا  رد 
زا دنک  یم  ادخ  يارب  ار  يراک  هک  یـسک  ًامّلـسم  دشاب ؟ نارگید  يارب  ریخ  أشنم  هک  دراد  یم  تسود  ای  تسا  نامداش  حلاص ، لمع 

نارگید هب  دوخ  زین  ار  شریخ  هداد و  شقیفوت  ادخ  هک  تسا  رورسم  نیا  زا  هّتبلا  و  دراد ؛ رذح  دنایامنب  نآ  نیا و  هب  ار  دوخ  هک  نیا 
رب هک  نآ  رطاخ  هب  هن  دوش ؛ یم  لاحشوخ  تسوا  صالخا  هجیتن ي  ادخ و  راک  راهظا ، نیا  هک  تهج  نآ  زا  نیاربانب  .تسا  هدنایامن 

یفانم ًامّلـسم  دـشاب ، حرطم  وا  ِيدوخ  ددرگ و  زاب  شـسفن  هب  شریخ  يراکـشآ  زا  ناسنا  يداش  رگا  .دـشاب  ماع  ّصاـخ و  ناـبز  رس 
لمع اب  ًالماک  ددرگ  زاب  راگدرورپ  تیانع  فطل و  هب  شتّرـسم  دـشاب و  دونـشخ  وا  راـک  ادـخ و  هب  یتقو  اـّما  دوب  دـهاوخ  صـالخا 

.دوب دهاوخ  عمج  لباق  ایر  زا  یلاخ  هناصلاخ و 

یم یتـلزنم  نأـش و  بحاـص  ار  شیوخ  درف ، هک  تسا  نآ  دوـخ ، رطاـخ  هب  یناـمداش  رثا  دنتـسه ، تواـفتم  زین  ضرف  ود  نیا  جـیاتن 
درف یتقو  اّما  .دنک  یم  شومارف  ادخ  هب  ار  شجایتحا  دوش و  یم  یضار  شیوخ  زا  دروآ و  یم  باسح  هب  شلمع  رد  ار  دوخ  درمش ،

دید دوخ  ریخ  راهظا  رد  ار  ادخ  تسد 
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وا ربارب  رد  دناد و  یم  راگدرورپ  نویدم  ار  دوخ  رتشیب  تشگ ، یهلا  هدارا  نیا  زا  نامداش  دش و  وا  رازگرکـش  ، قیفوت نیا  رطاخ  هب  و 
.درمش یم  رترادان  رتریقح و  ار  شیوخ 

رطاخ هب  دـناوت  یمن  ریخ ، راهظا  هب  شا  ینامداش  تسا ، هدادـن  ماجنا  مدرم  رطاخ  يارب  ار  دوخ  يوکن  راک  صلخم ، درف  هک  اـجنآ  زا 
چیه نینچ ، نیا  ددرگ و  یم  زاب  یلاعت  قح  قیفوت  لضف و  هب  زین  شتّرـسم  تسادخ ، رطاخ  هب  وا  لمع  نوچ  دـشاب و  شندـش  حرطم 

.دوش داش  شا  ییوکین  ندش  ور  زا  هک  درادن  یلاکشا 

.تسا عمج  لباق  صالخا  اب  هک  لمع  زا  يداش  رد  یّلح  دهف  نبا  موحرم  نایب 

تّرسم زین  يرگید  هباشم  ياهرتسب  رد  نآ ، نتسنادن  ایر  لامتحا و  نیا  حرط  رب  هوالع  تیاور  نیا  حیـضوت  رد  یّلح  دهف  نبا  موحرم 
: دیامرف یم  دناد و  یمن  ایر  هناشن  ار  درف 

هطـساو ي هب  هـک  دـشاب  نآ  راـبتعا  هـب  اـی  هتخاـس  ناـیامن  ار  وا  ياـبیز  راـک  لاـعتم ، يادـخ  هـک  دـشاب  نآ  راـبتعا  هـب  وا  رورـس  رگا 
اب هدننیب  بلق  هک  دشاب  نیا  رابتعا  هب  ای  دنک  لالدتسا  ترخآ  رد  شیابیز  راک  ندومن  راکـشآ  هب  ایند  رد  شیابیز  راک  ندرکراکـشآ 

، دوش بلـس  وا  زا  يا  هدیهوکن  یگژیو  هب  مدرم  داقتعا  هک  دـشاب  نیا  رابتعا  هب  ای  دوش  لیامتم  لاعتم  يادـخ  تعاط  هب  وا ] راک   ] نیا
.تسین هعمس  ایر و  وا ]  ] رورس نیا 

دباع هک  رطاخ  نیا  هب  دراد  مارتحا  میظعت و  عّقوت  مدرم ] زا   ] هک نیا  رطاخ  هب  ای  دـشاب  شتلزنم  نتفر  ارف  رابتعا  هب  شا  يداش  رگا  اـّما 
، یناطیش ياه  بیرف  یـسفن و  ياه  یگدولآ  رگید ] رطاخ  هب  زین  و  [ ] دننک نیـسحت  و   ] دنرمـش كاپ  ار  وا  هک ] نیا  ای   ] تسا دیهاز  و 

.دهد (1) یم  لاقتنا  تائّیس  هّفک ي  هب  تانسح  هّفک ي  زا  ار  شلمع  هک  دشاب  یم  ایر  نیا 

نیسحت دیجمت و  ّتیعقوم و  رد  ناسنا  یتقو  اّما  تسین  ایر  شلمع  زا  درف  يداش  هدش  حرطم  ضورف  رد  هک  تسا  تسرد  يور  ره  هب 
یطیارش 5. هب  ار  دوخ  تسا  راوشد  یلیخ  تقونآ  دریگ  یم  رارق  مدرم 
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رد رظن  بحاص  صلخم و  دارفا  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .دریگن  رارق  كالم  وا  ّتیناسفن  دشابن و  نایم  رد  وا  ِدوخ  هک  دـنک  کیدزن 
یعقاو ناتـساد  ود  نایب  هب  تسوکین  اجنیا  رد  .دنا  هتخیرگ  یم  هاگـشزغل  زا  دـنا و  هدرک  یم  كاپ  ار  هلأسم  تروص  اه  ّتیعقوم  نیا 

ره رد  .میزادرپب  یّمق -  ساّبع  خیش  جاح  هللا  هیآ  موحرم  سّدقم و  جاح  موحرم  نید -  رومان  صلخم و  ياملع  زا  نت  ود  هرابرد ي 
هنوگچ هک  تسا  ناشصالخا  لامک  هدنهد ي  ناشن  راوگرزب  ود  نیا  راتفر  تسا و  دوخ  زا  ناسنا  دماشوخ  زا  نخس  اهنایرج  نیا  ود 

رد دـنهن و  اپ  ریز  ار  دوخ  سفن  دـنیالاین و  ایر  هب  ار  دوخ  لمع  يابیز  ات  دـنا  هتفر  رد  هب  هکلهم  زا  هتفر  یم  ایر  فوخ  هک  ییاـج  رد 
.دنیامن بسک  ار  راگدرورپ  ياضر  لباقم ،

یّمق ساّبع  خیش  موحرم  صالخا  زا  ناتساد 

وا لیاضف  اه و  ّتبحم  زا  هدش و  ّقفوم  یّمق  ثّدحم  رادید  هب  کیدزن  زا  دهشم  رد  هک  هاگشناد -  يالضف  زا  یباهش ، دومحم  داتـسا 
: دسیون یم  تسا ، هتشاگن   (1)« هّیوضّرلا دئاوفلا   » باتک رب  هک  يا  همّدقم  رد  تسا -  هدرب  هرهب 

دنچ اب  ناضمر  ياه  هام  زا  یکی  رد  ...دوب  گرزب  یتیآ  عرو  صولخ و  نامیا و  رد  هّیوضّرلا ... ) دئاوفلا   ) باتک نیا  هدنـسیون ي  ... 
رارـصا اب  .دنهن  ّتنم  نادنمقالع ، نادقتعم و  رب  ار  تعامج  هماقا ي  داشرهوگ ، دجـسم  رد  هک  میدرک  شهاوخ  ناشیا  زا  اقفر  زا  نت 
تعامج نیا  ّتیعمج  رب  دش و  هماقا  اجنآ  ياه  ناتسبش  زا  یکی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  زور  دنچ  دش و  هتفریذپ  شهاوخ  نیا  ماربا ، و 

زا سپ  زور  کی  .دش  هداعلا  قوف  ّتیعمج  دنتفای و  عالّطا  يدایز  صاخـشا  هک  دوب  هدیـسرن  زور  هد  هب  زونه  .دوزفا  یم  زور  هب  زور 
.کیدزن هک  نم -  هب  رهظ ، زامن  مامتا 

341 ص :
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عقوم رد  .دـندماین  تعامج  زامن  يارب  ار  لاـس  نآ  رگید  دـنتفر و  .مناوخب  رـصع  زاـمن  مناوت  یمن  زورما  نم  دـنتفگ : مدوب -  ناـشیا 
يادـص هک  مدـش  هّجوـتم  مراـهچ ، عوـکر  رد  هک  تسا  نـیا  تـقیقح  دـنتفگ : تعاـمج ، زاـمن  كرت  تـّلع  زا  راسفتـسا  تاـقالم و 

هّجوت نیا  .دسر  یم  شوگ  هب  رود  رایـسب  یّلحم  زا  نیرباّصلا » عم  هللا  ّنإ  هللا ! ای  هللا ! ای  : » دنیوگ یم  نم  رـس  تشپ  هک  ناگدننکادتقا 
دایز هزادـنا  نیا  ّتیعمج  هک  دـمآ  مشوخ  هصالخ  درک و  دـیلوت  یحرف  يداش و  نم  رد  درک -  هّجوتم  ّتیعمج  یتدایز  هب  ارم  هک  - 

(1) !!... مرادن ّتیلها  تماما  يارب  نم  نیاربانب ، تسا !

سّدقم جاح  موحرم  صالخا  زا  ناتساد 

: دنک یم  لقن  نینچ  نارهت ، نیمرتحم  زا  یکی 

قمع .دنزادرپب  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  هضور ي  ندناوخ  هب  ًامتح  دوخ  ربانم  رد  هک  دنتـشاد  دّیقت  سّدـقم  جاح  موحرم 
ناشیا هبدن ي  هحون و  هاگ  .دشاب  هدروخ  ناسنا  بلق  هب  يریت  ییوگ  دوب ؛ رایسب  دش ، یم  هدناوخ  ناشیا  طسوت  هک  ییاهتبیـصم  ریثأت 

.درک یم  رابکـشا  ار  هدید  شا  يروآدای  دنام و  یم  اهدای  هب  نآ ، زا  اه  هتفه  اهزور و  تشذگ  اب  یّتح  هک  دـش  یم  عقاو  ّرثؤم  نانچ 
هب هیرگ  زا  دشاب  هداتفا  داب  شنایم  رد  هک  يراز  مدنگ  نوچ  مدرم  دومرف ، یم  نایب  ار  ترـضح  نآ  تبیـصم  ناشیا  هک  یتاقوا  بلاغ 

.دندیچیپ یم  دوخ 

تبیصم رکذ  لوغشم  سّدقم  جاح  دوب و  هتفرگ  الاب  مدرم  هّجـض ي  هیرگ و  کشا و  زوس و  هک  یماگنه  رد  سلجم  ياهتنا  رد  یبش 
نیا ببس  ناشیا  ناتسود  هک  اهدعب  .دندز  نوریب  سلجم  زا  تعرس  هب  دندیشک و  رـس  رب  ابع  .دش  عطق  ناشیا  يادص  هعفد  کی  دوب ،

: دندومرف ناشیا  دیدرک ؟ عطق  ار  ندناوخ  ارچ  هک  دندیسرپ  ار  راک 

.ج !« دوب اج  نامه  ات  هضور ، »
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نیا هک  دش  شیوخ  زا  نم  رورـس  ثعاب  نیا  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  نآ  رد  هّجـض  کشا و  دش و  مرگ  سلجم  یتقو  هک  نیا  زا  هیانک  )
مرورـس سرت  زا  نم  هک  دوب  ییاج  نامه  ات  یعقاو  هضور ي  اذل  تسا ! نم  یناوخ  هضور  زادگ  زوس و  زا  اه  هیوم  اه و  هبدن  تّدـش 

(1)( .مداد يرارف  بجُع  هکلهم ي  زا  ار  شیوخ  سفن  مدرک و  كرت  ار  سلجم  دوخ ، زا 

سفن تّمذم  صالخا و 

ندش تسپ  دوخ  دزنرد  صالخا : همزال ي 

هک يا  هبترم  ره  رد  ناسنا  يارب  ندـش  حرطم  .ددرگ  یم  هدز  تفآ  یناسفن  جاهتبا  کی  اب  یناسآ و  نیمه  هب  صـالخا  تخرد  يرآ 
ریخ روهظ  دناوتب  درف  تسین  مولعم  هک  ور  نآ  زا  دشاب ، نسحتـسم  هک  نیا  ات  تسا  زیمآ  هرطاخم  رتشیب  يرما  هّجوت -  نیا  اب  دـشاب - 

ار شـصالخا  بیترت  نیا  هب  ات  دنیبن  نایم  رد  ار  نتـشیوخ  دـیامن و  ادـیپ  وا  هب  نید  ساسحا  رتشیب  دراذـگ و  ادـخ  باسح  هب  ار  دوخ 
.دشاب هتشاد  نوصم 

! زاس راوخ  مدوخ  دزن  ارم  ردق  نامه  يا ، هداد  تّزع  ارم  مدرم  دزن  رگا  ایادخ  هک : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ياعد 

دوخ ّرـش  زا  ار  وا  راگدرورپ ، دنک ، یم  ادـیپ  مدرم  دزن  رد  يا  هجرد  عیفرت  مه  رگا  دـهاوخب  ادـخ  زا  ًامئاد  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا 
قیرط رد  ام  رگنشور  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ياعد  نیا  .دیامرف  شمّهتم  راوخ و  فشیوخ  سفن  دزن  دهد و  تاجن  بجُع  يدنسپ و 

: دشاب هداتفا  مدرم  نابز  رس  رب  نامکین  مان  رگا  تسا ؛  صالخا  ظفح 

یل َتثَدحَأ  ّالإ  ًارهاظ  ًاّزِع  یل  ثِدُحت  اهَلثِم َو ال  یـسفَن  َدـنِع  ینَتطَطَح  ّالِإ  ًهَجَرَد  ِساّنلا  ِیف  ینعَفرَت  ِِهلآ َو ال  ٍدّـمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ّمهّللا 
.اهِرَدَِقب (2) یسفَن  َدنِع  ًهنِطاب  ًّهلِذ 

يا 4. هجرد  مدرم  دزن  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ 

343 ص :

رد سّدـقم  جاح  موحرم  اهلاس  هداتفا و  قافّتا  ناشیا  لزنم  رد  قوف  هّیـضق ي  هک  دنتـسه  یفیرـش  ياقآ  بانج  ناتـساد  نیا  لـقان  - 1
.دنا هتفر  یم  ربنم  ناشیا ، هضور ي  سلجم 

هرقف ي 4. ياعد 20 ، هّیداّجس ، هفیحص ي  - 2
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ّتلذ ، نآ هزادـنا ي  هب  هک  نآ  رگم  نکم ، داجیا  میارب  ار  يرهاظ  تّزع  ییامن و  متـسپ  ردـق  نامه  مدوخ ، شیپ  هک  نآ  رگم  ربم  الاب 
.يوش مروآ  دای  مدوخ  شیپ  ار  ینطاب 

خیبوت هب  دـننک  یم  نامدـیجمت  نارگید  هک  نازیم  نامه  هب  میتفا و  ورف  دوخ  ریمـض  رد  میتفر  ارف  مدرم  دزن  رد  هک  ردـق  ناـمه  یتقو 
رد یلو  دـیآ  یم  ناگمه  مشچ  هب  نامتّزع  هک  تسا  تسرد  .دـش  دـهاوخ  هتـساک  نامدوخ  زا  نامیدونـشخ  لامتحا  میتخادرپ ، دوخ 
رب ار  نامـسفن  هک  رطاخ  نیا  هب  اّما  دنرادنپ ، یم  يدنلب  هاگیاج  رد  ار  ام  مدرم  هک  نیا  اب  میا و  هدش  لیلذ  هزادنا  نامه  هب  دوخ  نورد 

دهاوخن يزارف  ندرگ  ندرک و  دنلبرس  تردق  طیارش  نیا  رد  میا ، هدرک  شبدا  میا و  هدیـشک  باسح  وا  زا  میا و  هدناشن  شیاج  رس 
.تشاد

ادخ ریغ  هب  ییانتعا  یب  : صالخا همزال ي 

.تسین لئاق  دوخ ، هرابرد ي  نارگید  رظن  يارب  ینأش  چیه  صلخم ، ناسنا 

نوچ هکلب  تشاد ؛ دهاوخن  یتّیّمها  نادـنچ  مدرم  طخـس  اضر و  هتفرگ -  ناج  صالخا  هدـش و  درخ  سفن  هک  یطیارـش -  نینچ  رد 
؛ دریگ یم  تّوق  اـم  دوجو  رد  نارگید  هب  ییاـنتعا  یب  ددرگ و  یم  فوطعم  نآ  هب  هّجوت  همه ي  تسا ، یهلا  ياـضر  بسک  فدـه ،
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  .مینادب  نایاپ  راهچ  زا  ییاه  لیثمت  ار  دنلوغشم -  ام  نیـسحت  هب  ًامئاد  هک  رگید -  ياه  ناسنا  هک  ییوگ 

: دنیامرف یم  رذوبا  هب  ملس  هلآ و 

ُهَدـنِع ٍریَعب  ُدوجُو  هُرِّیَُغی  امَک ال  َکلذ  ُهُرِّیَُغی  مِهِدوُجُِوب َو ال  ُلِفحَی  الَف  ِرِعابَألا  َلاثمَأ  َساّنلا  يَرَی  یّتَح  ِهقِفلا  َّلُک  ُلُجَّرلا  ُهَقفَی  ٍّرَذاب ال  ای 
.اَهل (1) ٍِرقاح  َمَظعَأ  ُنوکَیَف  ِهِسفَن  یلِإ  َوُه  ُعِجرَی  َُّمث 

اه نآ  ندوب  هب  سپ  دنادب ، نارتشا  دننامه  ار  مدرم  یمامت  هک  نیا  ات  دـسر  یمن  نید ] رد   ] یـشیدنا فرژ  لامک  هب  ناسنا  رذوبا ! يا 
.يانتعا یب 
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هب دیاب ]  ] سپـس .دنک  یمن  داجیا  وارد  يرییغت  وا  دزن  يرتش  ندوب  هک  نیا  امک  دنکن ؛ داجیا  يرییغت  وا  رد  ناشروضح ]  ] نیا دشاب و 
.دشاب دوخ  سفن  هدننک ي  ریقحت  نیرتگرزب  ددرگ و  زاب  دوخ 

ندـید زا  شیب  وا  يارب  نارگید  رظن  تقو  نآ  دـندناسر ، صـالخا  لزنم  رـس  هب  ار  یمدآ  دـنداد و  مه  هب  تسد  لـقع ، هّقفت و  یتقو 
دروم رد  اه  نآ  رظن  درادن و  یتّیّمها  شیارب  دنـشاب ، وا  رظان  ینارتشا  تدابع  ماگنه  رد  رگا  هک  هنوگ  نامه  .درادـن  شزرا  رتش  کی 

.دهد یمن  اه  نآ  رظن  هب  یتّیّمها  دنک و  یم  دروخرب  مدرم  اب  زین  تروص  نامه  هب  دریگ ، یمن  يزیچ  هب  ار  شدوخ 

.دیاشگ یمن  یباسح  اه  نآ  حیبقت  ای  نیسحت  يارب  اّما  دراذگ  یم  مارتحا  نارگید  هب  هک  نیا  اب  صلخم  درف 

یمارتحا و یب  زّوجم  اـم  يارب  زگره  نارتـشا -  ریاـظن  رعاـبالا - » لاـثما   » ناونع هب  مدرم  نتفرگ  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتکن  نیا  هّتبلا 
ناشدرم هدنز و  دنتـسه و  ینتـشاد  تسود  ناش  ینامیا  ّتیـصخش  رابتعا  هب  ناشیا  هک  ارچ  دنک ، یمنرداص  ار  نانمؤم  تمرح  کته 

.دشاب یم  مارتحا  ياراد 

، نید رد  هّقفت  ياراد  ِصلخم  درف  هک  تسا  نیا  دراد ، هراشا  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یّبن  تیاور  هک  یقیقد  هتکن ي 
وا لباقم  زا  یناویح  رگا  شترایز ، ای  زامن  ماگنه  رد  ًاضرف  هک  تسا  هنوگچ  .دراد  يدروخرب  نینچ  نانآ  تیاضر  مدع  ای  تیاضر  اب 

.دـشاب هتـشاد  يریگ  عضوم  مدرم  ربارب  دـیاب  بیترت  نامه  هب  دریگ ؟ یمن  تروص  شنطاب  رهاظ و  رد  یلیدـبت  رییغت و  چـیه  درذـگب 
یمن جرخ  هب  یـشالت  چـیه  دزاس ، دونـشخ  دوخ  زا  ار  وا  هک  نآ  يارب  دـنک و  یمن  زاب  یباـسح  رتش  نآ  يارب  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی 

.درادنپب چیه  ار  مدرم  رظن  دیاب  نازیم  نامه  هب  دهد ،

شراتفر رد  يرییغت  كدنا  ناشروضح ، هک  نآ  هن  دـهن و  یم  یعقو  اه  نآ  دوبن  دوب و  هب  هن  درگنب ، مشچ  نیا  اب  ار  مدرم  ناسنا ، رگا 
.دیامن یم  داجیا 

ربارب رد  دهن ، یم  مارتحا  ار  نارئاز  رگید  هک  نیا  اب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رئاز 
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لئاق شزرا  نازیم  نامه  هب  مدرم  دزن  شیوخ  ترهـش  يارب  اّما  درمـش ، یم  شیوخ  زا  رترب  ار  نانآ  همه ي  دنک و  یم  عضاوت  اه  نآ 
شرظن رد  ادـخ  ناـنچنآ  هک  تسوا  ّيوق  تبرق  دـصق  زا  ثعبنم  هّتبلا  يدـید  هنوگ  نیا  .دوـش  وا  زا  يریخ  رکذ  اـهرتش  نیب  هک  تسا 

.دسانش یم  ّتیّمها  دقاف  زیچان و  رایسب  ار  وا  نودام  هک  هدش  مهم  درک و  هولج  گرزب 

.تسین مه  دنسپدوخ  اّما  دنک ، یمن  باسح  نارگید  يور  هک  لاح  نیع  رد  صلخم  ناسنا 

نیع رد  درف  رگا  .دهد  یم  حیـضوت  ار  نارگید  ندرمـش  چـیه  اب  يدنـسپدوخ  ندـیدرگن  عمج  یبوخ  هب  فیرـش  تیاور  ینایاپ  زارف 
عضاوت رگید  دشاب ، شیوخ  هدننک ي  ریقحت  نیرتگرزب  دوخ  دنک ، یم  زاب  باسح  نارگید  هّجوت  يور  یناویح  هزادنا ي  هب  هک  لاح 

ياراد ناونع  چـیه  هب  نارگید  وا  هاـگن  رد  هک  تسا  تسرد  .ددرگ  یمن  راـچد  ینیب  گرزب  دوـخ  هب  دـهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوـخ 
دوخ هب  وا  یتقو  اّما  دنیامن ، لوغشم  دوخ  هب  بلج  يارب  ار  ناسنا  ّمغ  ّمه و  هک  دنرادن  ار  نآ  تقایل  ًالصا  دنتسین و  یهاگیاج  نأش و 

زا دناشک ؛ یم  یتسپ  هب  درمـش ؛ یم  راوخ  دـنز ؛ یم  نیمز  هب  ار  شیوخ  نتـشیوخ  دزادرپ و  یم  سفن  ریقحت  هب  ًامئاد  ددرگ ، یم  زاب 
.نارگید حیبقت  نیسحت و  هب  توافت  یب  مه  تسا و  عضاوتم  مه  نینچ ، نیا  دنک و  یم  یهت  رابتعا 

صولخ قلَخ و  زا  عاطقنا  رمث  : لمع یلوبق 

.تسا مدرم  زا  ندنک  لد  صالخا  طرش 

فهک هب  دـنا ، هدـیرب  نانآ  زا  ییوگ  دـنا ، هدرک  لـصاح  عاـطقنا »   » مدرم زا  صـالخا ، لـها  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  یتواـفت  یب  نیا 
نیا یتدابع  ّتیدوبع و  هرابرد ي  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـنراد  یم  شوخ  ناشیادـخ  هب  لد  اـهنت  دـنا و  هدرب  هاـنپ  شیوخ  یماـنمگ 

: دنیامرف یم  هنوگ ،

.هِمَرَِکب (1) ُُهلَبقَیَف  یل » ٌِصلاخ  اذه  : » ُلوُقَی ٍذئَنیحَف  ِهَیلِإ  مِهِّلُک  ِقلَخلا  ِنَع  َعِطَقنَی  یّتَح  ِهتَدابِع  َّقَح  ًاِدباع ِهللا  ُدبَعلا  ُنوکَی  ال 

هب 8. قلخ  همه ي  زا  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  ادا  ار  دنوادخ  تدابع  ّقح  هدنب ،

346 ص :
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ار نآ  شمرک  هب  سپ  .تسا » نم  يارب  هناـصلاخ  لـمع ]  ] نیا : » دـیامرف یم  دـنوادخ ]  ] هک تسا  لاـح  نیا  رد  .دوش  عطقنم  وا  يوس 
.دنک یم  لوبق 

ینیریـش هب  ار  دوخ  صالخا  رهوگ  هاگ  چیه  دنا و  يرارف  نآ  زا  دـننک  شوخ  لد  نارگید  نیـسحت  هب  هک  نآ  ياجب  دارفا ، هنوگ  نیا 
هنوگچ هک  دنتسه  نآ  رکف  هب  تخس  دنریگ ، یم  رارق  هّجوت  دروم  هک  یعقاوم  همه ي  رد  هکلب  دنشورف ؛ یمن  نانآ  نیسحت  رذگدوز 

.دنیامن تبقارم  تافآ  ّرش  زا  ار  دوخ  صولخ 

هدیرب مدرم  همه ي  زا  انعم  کی  هب  هدیناهر و  ادخ  ریغ  حیبقت  نیـسحت و  دنب  دیق و  زا  ار  شوخ  هدش ، عطقنم  ادخ  ریغ  زا  هک  يا  هدنب 
اه نآ  يارب  دـهد و  یمن  ّتیّمها  مدرم  رظن  هب  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  دوش ، یم  راـک  هب  تسد  ادـخ  تداـبع  يارب  یتقو  نینچنیا ، .تسا 

يادـخ دور ، یم  هّمئا  ترایز  هب  ًالثم  یتقو  بیترت ، نیا  هب  .تسا  رت  کیدزن  صالخا  هب  نارگید  زا  دوش ، یمن  لئاق  بارعا  زا  یّلحم 
یم شمرک  هب  ار  وا  لمع  دیوگ و  یم  ابحرم  وا  هب  دوخ  دنیب و  یم  ار  وا  صلاخ  لمع  تسا ، دارفا  ناهن  راکشآ و  هب  هاگآ  هک  لاعتم 

.دریذپ

صالخا هرمث ي  : يویند تّزع 

.دنک یم  نامدرم  بوبحم  ار  صلخم  ناسنا  ادخ 

ًاموزل مدرم ، رگید  زا  شندیزگ  هشوگ  هطـساو ي  هب  هدرب ، وا  هاگرد  هب  لوبقم  لمع  هدومن و  بسک  ار  ادـخ  تیاضر  هک  يدرف  هّتبلا 
وکین حلاص و  مدرم ، اب  ار  وا  هطبار ي  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  هدـعو ي  هکلب  .دـهد  یمن  تسد  زا  اه  نآ  دزن  ار  شرابتعا  تهاجو و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  دنک ؛ اطع  تّزع  وا  هب  دزاس و 

.ُهاینُد (1)9. َرمَأ  َهل  ُهللا  َحَلصَأ  ِِهتَرِخآ  َرمَا  َحَلصَأ  نَم  ِساّنلا و  َنَیب  ُهَنَیب َو  ام  ُهللا  َحَلصَأ  ِهللا  َنَیب  ُهَنَیب َو  ام  َحَلصَأ  نَم 
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ترخآ رما  هک  ره  دـیامن و  یم  حالـصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دـنوادخ  دـنک ، حالـصا  ار  تسادـنوادخ  شدوخ و  نایم  هچ  نآ  هک  ره 
.دنادرگ یم  وکین  شیارب  ار  وا  يایند  دنوادخ  دروآ ، حالص  هب  ار  دوخ 

، دشاب هتـشاد  دوجو  صاخ  يدروم  رد  ییانثتـسا  تسین  لاحم  هچ  رگا  دنبارـس و -  یپ  راکایر ، دارفا  هک  دهد  یم  ناشن  قوف  تیاور 
مارآ صالخا ، زا  هرهب  یب  دارفا  هک  تسا  نینچ  ًالومعم  .دیـسر  دـنهاوخن  دـننک ، یم  وپاکت  شنتفای  یپ  رد  هک  یفدـه  هب  ًابلاغ  اـّما - 

ار دوخ  ّتلذ  راگزور  رگید  دوش ، راکـشآ  مدرم  رب  ناشقافن  یتقو  دـننک و  یم  ور  اهدـنلب  تسپ و  اهنارحب و  رد  ار  دوخ  نطاـب  مارآ 
.درک دنهاوخ  هبرجت 

نایم صلخم ، ناسنا  .دنک  یم  زاب  اج  مدرم  لد  رد  شـصلخم  هدنب ي  يارب  تسوا ، تسد  هب  ّتلذ  تّزع و  هک  ییادخ  لباقم ، رد  اّما 
نآ زا  .تسا  هدوب  وا  ترضح  ياضر  ضحم  هدرک  هچ  ره  هدوب و  شغ  ّلغ و  یب  فاص و  شیادخ  اب  هدرک ، حالـصا  ار  ادخ  دوخ و 
یم شتلزنم  هاگیاج و  نامدرم ، نایم  دوخ ، دزاس و  یم  شهّجوتم  ار  مدرم  ياـهبلق  دـنک و  یم  یفـالت  ار  وا  يدرمیاـپ  نیا  ادـخ  وس 

.دیامن یم  حالصا  ار  ناشیا  وا و  نیب  دهد و 

صالخا هرمث ي  : راگدرورپ تیافک 

دـش نینچ  یتقو  .اه  نآ  يارب  هن  اّما  هتـسیز  ایند  مدرم  اب  تسا و  هداد  ناماس  ار  دوخ  ترخآ  رما  دـنک ، یم  لمع  هناصلاخ  هک  یـسک 
ّقح نایب  رد  دوخ  هّیقوقح  هلاسر ي  رد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هکنانچ  .دریگ  یم  هدهع  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  تیافک  زین  ادـخ 

: دنیامرف یم  ناگدنب ، ندرگ  رب  ادخ  میظع 

ِهَرِخآلا اینُّدلا َو  َرمَأ  َکَیِفکَی  نَأ  هِسفَن  یلَع  ََکل  َلَعَج  ٍصالخِإب  َِکلذ  َتلَعَف  اذإَف  ًائیَش  ِِهب  ُكِرـُشت  هُُدبعَت ال  َکَّنَأَف  ُرَبکَألا  هللا  ُّقَح  اّمَأَف 
.اهنِم (1)6. ُبُِّحت  ام  ََکل  َظَفحَی  َو 
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رب دوب ]  ] صالخا اب  تلمع ] و   ] يدرک نینچ  یتقو  سپ  يزرون  كرش  وا  هب  هدرک  تدابع  ار  وا  هک  تسا  نآ  ادخ  ّقح  نیرتگرزب  اّما 
.دراد هاگن  تیارب  ار  صالخا )  ) يراد یم  تسود  وا  زا  هچ  نآ  دنک و  تیافک  ار  وت  ترخآ  ایند و  رما  هک  دناد  یم  ضرف  دوخ 

اهنت هن  دیاب  دروآ ، ياجب  ار  ادخ  یگدنب  ّقح  دهاوخب  یـسک  رگا  تسا ؛ ناگدنب  هدهع ي  رب  راگدرورپ  میظع  ّقح  صالخا ، تیاعر 
نیمه مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  .دنک  زیهرپ  لاعتم ، يادخ  اب  یـسک  نتـسناد  کیرـش  زا  دوخ  لمع  بلق و  رد  هکلب  نابز ، رهاظ و  رد 

یم یّقلت  هداـعلا -  قوف  يرما  هن  و  ناگدـنب -  هفیظو ي  ادـخ و  ّقح  ار  نآ  دـننک و  یم  یفّرعم  هناـصلاخ  یلمع  ار  كرـش  زا  يرود 
.دنیامرف

.تسا تدابع  رد  صولخ  هب  یگدنب  قّقحت 

ندرک اطع  تلزنم  تّزع و  نامدرم و  وا و  نایم  حالـصا  اب  دوش ، یم  درف  ترخآ  ایند و  رما  راد  هدهع  دوخ  لاعتم  يادـخ  نینچ ، نیا 
، نارک یب  ياهتمارک  اهباوث و  ياطعا  شحلاص و  لامعا  لوبق  صالخا و  ظـفح  رد  وا  يراـی  اـب  دزاـس و  یم  داـبآ  ار  شیاـیند  وا ، هب 

.دنز یم  هرگ  يدبا  تداعس  هب  ار  وا  ترخآ 

: هک دنک  یم  لقن  ناشیا  دوخ  زا  سّدقم  جاح  موحرم  ناتسود  زا  یکی 

رد بش  هد  هک  درک  رارصا  رایسب  تشاد  يا  هناخ  اج  نآ  رد  هک  ناتـسود  زا  یکی  مدوب ، هدش  فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  هک  راب  کی 
هللا هیآ  ترـضح  نابایخ ، رد  زور  کی  تشذـگ ، هضور  ياـهزور  زا  هک  يزور  دـنچ  متفریذـپ ، ار  وا  تساوخرد  .مورب  ربنم  شلزنم 

، دوب هدش  ربخ  اب  هزور  هد  مسارم  نیا  يرازگرب  زا  هک  ناشیا  .مدید  ار  فجن ) هّیملع  هزوح ي  گرزب  عجرم   ) یّمق اقآ  جاح  یمظعلا 
، دننیشنب مربنم  ياپ  ناشیا  هک  متـشادن  شوخ  هک  نیا  دوجو  اب  نم  دنک و  تکرـش  هضور  رد  ات  تفرگ  ار  متـسود  لزنم  یناشن  غارس 

.مدومن رما  لاثتما 

نوچ تخیر  ورف  ملد  دنراد ، روضح  اجنآ  رد  یّمق  نیـسح  اقآ  جاح  مدید  مدش ، سلجم  دراو  یتقو  دوب  مربنم  دعوم  هک  بش  نامه 
صالخا ناشیا  نیسحت  روضح و  رطاخ  هب  دوب  نکمم  متفر ، یم  ربنم  هب  رگا 
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ربنم هب  نتفر  زا  بش  نآ  میوگب  هناخ  بحاص  هب  منک و  هراختـسا  لّـسوت  لاـح  اـب  متفر  ورف  رکف  هب  هک  دـش  نیا  .دوش  شودـخم  نم 
.مروذعم

سپ .تفگ  يزیچ  ناشیا  شوگ  رد  دیـسر و  ناشیا  تمدخ  یّمق  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  راکـشیپ  مدید  هراب  کی  ماگنه  نیمه  رد 
.متفر (1) ربنم  هب  مدش و  نامداش  .متفر  نوریب  سلجم  زا  دندرک و  یهاوخرذع  ناشیا  نآ  زا 

زا رذـگ  رد  ار  نانآ  تیافک  دـنک و  یم  يرای  صالخا ، ظفح  هار  رد  ار  دوخ  تشرـسوکین  ناگدـنب  هنوگ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  يرآ 
كرـش نیمه  هب  تدابع  قّقحت  ًاعقاو  هک  ارچ  .دنزاسن  کیرـش  ادـخ  اب  ار  یـسک  ناشتدابع  رد  ات  دریگ  یم  هدـهع  رب  تخـس  لحارم 

.تسا نآ  يریذپان 

اهنت اهنت و  هک  تسا  نآ  یگدـنب ، ریذـپان  ّفلخت  هناشن ي  تسا و  هداهن  ندرگ  ار  وا  ریغ  ّتیدوبع  اـی  تسادـخ و  هدـنب ي  اـی  ناـسنا 
.ددرگن ییادخ  ریغ  دصق  هب  بوشم  هناراکایر ، صلاخان و  لمع  اب  دبای و  راگدرورپ  هب  ّقلعت 

بولطم هب  هدنناسر  لقع و  زا  هتساخرب  ، صالخا

یم ّتیدوبع  تدابع و  يوس  هب  ار  لقاع  ناسنا  هک  تسومه  تسا و  یلاعت  قح  یگدنب  موزل  يامنهر  لقع ، هک  روط  نامه  هوالع  هب 
ار تقیقح  نیا  دمآ ، لقع  فشک  هب  ّتیدوبع  هب  درف  مازلا  یتقو  هک  ارچ  دیامن ؛ یم  صالخا  نسح  هب  مکح  تروص  نامه  هب  دـنار ،

یگدنب رگید  دوش و  یم  ضرغ  ضقن  هنرگ  دشاب و  لاعتم  يادخ  يارب  اهنت  هبئاش و  یب  دیاب  یگدنب  نیا  هک  تشاد  دهاوخرب  رد  زین 
.تسین یقیقح 

.تسا لقع  مکح  لمع  صولخ 

رد يرگید  یـسک  ياپ  رگا  نیاربانب  .وا  اهنت  تسا و  راگدرورپ  نآ ، ّقلعتم  تسوا و  تقلخ  فده  یگدـنب  هک  هدرک  نادـجو  لقاع ،
.دتیاعر امن  نایع و  رد  هک  یسک  سپ  .تسا  هتفر  فارحنا  هب  درف  دیآ ، نایم  هب  مهم  رما  نیا 
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.تسا مدرم  ناـبز  رهاـظ و  رد  هاـگیاج  ندروآ  تسد  هب  شنهذ  نیـشن  هـت  اـّما  دـنک ، یم  ار  ینید  ياـهراتفر  لاـمعا و  اـهبوچراچ و 
: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  .تسا  هدنام  بوجحم  ینالقع  رما  نیا  زا  ای  هدومنن  لمع  هنالقاع 

.ِلقَعلا ُهَِّلق  ّاِلا  ِلِطابلا  ِّقَحلا َو  َنَیب  ام 

.لقع ِیکدنا  رگم  تسین  لطاب  قح و  نایم 

: دراد یم  هضرع  يوار 

!؟ ِهللا ِلوسر  َنبای  َِکلذ  َفیَک 

!؟ ادخ لوسر  رسپ  يا  تسا  هنوگچ  رما ] نیا  ]

: دنیامرف یم  شترضح 

.َِکلذ (1) نِم  َعَرسَأ  یف  ُدیُری  يذَّلا  ُهَءاَجل  ِهِّلل  َصَلخَأ  ُهَّنَأ  وَلَف  ِهللا  َریَغ  ِهب  ُدیُریَف  ًاضِر  ِهِّلل  َوُه  يذَّلا  ُلَمَعلا  ُلَمعَی  َدبَعلا  َّنإ 

هناصلاخ ار ] دوخ  راک   ] رگا سپ  .دنک  یم  هدارا  ار  ادخ  ریغ  نآ ، زا  اّما  تسا ، نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  هدـنب 
.دیسر یم  وا  هب  هدرک  لمع  ادخ  ریغ  يارب  هک  یتقو  زا  رت  عیرس  تساوخ  یم  هچ  نآ  درک ، یم  ادخ  يارب 

رتایاپ رت و  ناوارف  رت و  عیرس  هناصلاخ : لمع  ریخ 

.دراد یپ  رد  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هناصلاخ  لمع  اّما  دسر ، یمن  دوصقم  هب  صالخا  یب  ناسنا 

شراک هداد و  ماجنا  وکین  نسحتسم و  یلمع  تسا ، هدومنن  ظاحل  ار  تیب  لهاو  ادخ  ياضر  نآ  رد  اّما  دور  یم  ترایز  هب  هک  یسک 
نیا هزیگنا ي  ار  ادخ  ریغ  وا  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  نایم  رد  هک  یلکـشم  اّما  .دـشاب  یم  دـنوادخ  هیـصوت ي  دنـسپ و  دروم  هسفن  یف 

هب ایر  یب  یـسک  رگا  یلو  .دـبای  یمن  تسد  دوخ  دوصقم  هب  هک  تسا  يراـکایر  یـصالخا و  یب  نیمه  رطاـخ  هب  هداد و  رارق  لـمع 
هب ترخآ  ایند و  ریخ  هک  تسا  تقو  نآ  دسانـشب ، دوخ  دوصقم  فدـه و  اهنت  ار  ادـخ  هب  بّرقت  تیب و  لـها  تّدوم  دورب و  تراـیز 

.4 وا
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.دروآ یم  يور 

روط هب  دنـشک  یم  ار  شیوزرآ  مدرم  نایم  هک  یتعفر  ّتیعقوم و  ًالومعم  دـنرب ، یم  یتدابع  هب  تسد  اـیر  يور  زا  هک  يدارفا  ًاـقافّتا 
رت عیرـس  رت و  لماک  دننآ ، یپ  رد  ار  هچ  نآ  دننک ، صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  دارفا ، نیمه  رگا  اّما  .دنروآ  تسد  هب  دنناوت  یمن  مئاد 

.تفای دنهاوخ  رتایاپ  و 

.تسا هدیزگرب  ار  ههاریب  دوصقم ، هب  ندیسر  يارب  راکایر  درف 

یمن ییادخ  ریغ  دصق  هب  بوشم  ار  دنوادخ  ّیـضرم  لمع  هک  هنوگ  نیا  هب  دـنیزگ ؛ یم  رب  ار  قح  رما  لطاب  ّقح و  نایم  لقاع  ناسنا 
يارب یّتح  شلقع ، ّتلق  ببس  هب  راکایر  درف  هک  یتروص  رد  .دوش  یم  شبیصن  لمع ، هدش ي  هداد  هدعو  راثآ  بیترت  نیا  هب  دنک و 

راگدـنام و هک  تسا  ناـمه  تسادـخ و  تسد  هب  تداـبع  شاداـپ  دـمهف  یمن  هک  ارچ  دور ؛ یم  ههاریب  هـب  زین  لـمع  راـثآ  تفاـیرد 
تسا یحطـس  رابتعا و  یب  ردق  نآ  دیجمت  نیا  دیـسر ، مدرم  دیجمت  هب  ناوتب  ًاتّقوم  مه  رگا  هک  دنک  یمن  كرد  وا  .تسا  یگـشیمه 

.درادن ندیشک  بعت  ندرب و  جنر  شزرا  هک 

یـسک تسادخ و  تسد  هب  تسا ، یبوخ  ریخ و  هچ  نآ  همه ي  دـیوگ  یم  لقع  هک  ارچ  تسا  لقع  هناشن ي  نتـشاد ، صالخا  سپ 
.دسانش یم  ادخ  یگدنب  اب  داضتم  كرش و  يواسم  ار  صالخا  یب  هک  نیا  نمض  .تفای  دهاوخن  زیچ  چیه  دشاب ، عطقنم  وا  زا  هک 

حلاص لمع  ندرک  هولج  : صالخا رمث 

کیرـش شیارب  تدابع  رد  هدرک و  لصاح  ار  وا  ياضر  مه  ادخ ، ریغ  زا  دوخ  لد  نحـص  ندومن  بوراج  اب  صلاخ  رئاز  نینچ ، نیا 
هب .تسا  هدوبن  نآ  یپ  رد  دوخ  هچ  رگا  دهد ؛ یم  هولج  شلمع  هب  ادخ  دبای و  یم  نارگید  نایم  تلزنم  ّتیعقوم و  مه  هدـشن و  لئاق 

، تسوا هب  بّرقت  یهلا و  ياضر  بسک  انامه  هدز  لـمع  هب  تسد  شرطاـخ  هب  هک  یبولطم  وا و  دوصقم »  » و ضرغ » ، » رگید تراـبع 
.دنک هولج  گرزب  شراک  هک  هدمآ  وا  لمع  یپ  رد  یبناج ، هدیاف ي »  » نیا هّتبلا  یلو 
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.دنک یم  ریقح  ار  صلاخان  لمع  دشخب و  یم  هولج  ار  هناصلاخ  لمع  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

نِم ٍرَهَـس  ِهنَدـَب َو  نِم  ٍبَعَت  یف  ِِهلَمَع  نِم  ِریثَکلِاب  َساّنلا  َدارَأ  نَم  َدارَأ َو  اّـمِم  َرَثکَأ  َُهل  ُهللا  َرَهظَأ  ِهلَمَع  نَم  ِلـیلَقلِاب  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َدارَأ  نَم 
.ُهَعِمَس (1) نَم  ِنیَع  یف  ُهَلِّلَُقی  نَأ  ّالِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َیبَأ  ِهَلَیل 

ره دنک و  یم  راکـشآ  هتـساوخ  یم  دوخ  هچ  نآ  زا  شیب  ار  نآ  وا  يارب  ادخ  دنک ، هدارا  شکدنا  لمع  اب  ار  لجوزع  يادـخ  هک  ره 
نیا زا   ] دراد ابا  ادخ  دزادرپب ، يراد  هدنز  بش  ندب و  جنر  اب  هارمه  ناوارف  لمع  هب  مدرم ، يدونشخ ) بلج  نیـسحت و   ) رطاخ هب  هک 

.دنک یم  کچوک  دسر ، یم  ناششوگ  هب  هک  یناسک  مشچ  رد  ار  وا  لمع  هک  نیا  ّالا  دهدب ] شاداپ  وا  هب  هک 

ار درف  لـمع  ییوـگ  هـک  يا  هنوـگ  هـب  دزادرپ  یم  نآ  راـهظا »  » هـب دـنوادخ  اـّما  دـشاب ، رــصتخم  ًارهاـظ  دــنچ  ره  هناـصلاخ ، لـمع 
زین دـنک و  یم  اـطع  وا  هب  شتبغر  قوـف  راـظتنا و  زا  شیب  وا ، هناـصلاخ ي  لـمع  یفـالت  هب  بیترت  نـیا  هـب  .دـنک و  یم  يرازگرکش 

صقان هتـسکش و  اـپ  تسد و  درف  دوخ  رظن  رد  هک  مه  دـنچ  ره  هناـصلاخ  راـک  .دـشخب  یم  تمظع  تّهبا و  مدرم  رظن  رد  ار  شلمع 
.دنک (2) هولج  هتساوخ ، یم  دوخ  هک  هچ  نآ  زا  رتارف  رایسب  هک  دهد  یم  تمظع  رابتعا و  نآ  هب  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  اّما  دشاب ،

جـنر و هب  نآ  ماجنا  رد  دـشاب و  ناوارف  ریثک و  شلمع  هک  دـنچ  ره  دـهد ، یم  ماجنا  مدرم  يارب  ار  دوخ  لمع  هک  یـسک  لـباقمرد ،
.د ار  شلمع  ادخ  اّما  دشک ، رجض  باذع و  دنک و  يراد  هدنز  بش  دتفا ، رایسب  تمحز  بعت و 
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ای دهد  یشاداپ  وا  هب  هک  نیا  زا  دراد  ابا  دنوادخ  يرآ  .دوش  هدرمـش  زیچان  دشاب و  كدنا  ریقح و  مدرم  مشچ  رد  هک  دنک  یم  نانچ 
.دیامن ّبترتم  وا  راک  رب  یباوث 

.دشاب رامش  تشگنا  نآ  دادعت  رگا  یّتح  ددرگ ، یم  فعاضم  دیزم و  ترخآ ، ایند و  رد  هناصلاخ ، ترایز 

هجیتن رد  لوبقم و  ادخ  هاگـشیپ  رد  دتفیب ، قافّتا  رامـش  تشگنا  كدنا و  درف ، رمع  لوط  رد  رگا  یّتح  دشاب ، ادـخ  يارب  هک  یترایز 
یم ابیز  يا  هرظنم  هولج و  دوش و  یم  ریگمـشچ  درف  ترایز  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  راگدرورپ  یفالت  دوب و  دهاوخ  فعاضم  دـیزم و 

.دوب دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  یتخب  کین  تداعس و  نآ ، رثا  هوالع  هب  دبای و 

هب اه  نآ  هار  رد  دـنک ، رفـس  فیرـش  روبق  سّدـقم و  نکاما  نیا  هب  اـهراب  شرمع  لاـس  ره  رد  رگا  یّتح  صـالخا ، یب  درف  ییوس  زا 
نادـقف ینعی  یتایح -  یـساسا و  رما  نیمه  رطاخ  هب  اـّما  دـنیبب ، یمـسج  یحور و  رازآ  دـشکب و  یباوخ  یب  دـتفا ، تّقـشم  یتخس و 

ددرگ یم  یّقلت  زیچان  کچوک و  شترایز  مدرم  دزن  دوش ، یم  هتشادزاب  وا  زا  تاریخ  مدرم -  هب  شیامن  هزیگنا ي  دوجو  صالخا و 
، درادن ظوفحم  يرثا  هرهب و  اهنت  هن  ادخ  شیپ  دـنراد و  یم  شدورطم  روفنم و  شقافن ، يراکـشآ  اب  یّتح  دـیآ و  یمن  باسح  هب  و 

دوخ ترایز  رد  رئاز  هک  دـنیب  یم  ادـخ  یتقو  .دوب  دـهاوخ  مه  بَقاعم  ترایز ، لـثم  یتداـبع  رد  شندـیزرو  كرـش  رطاـخ  هب  هکلب 
وا هب  تکرب  ناراب  دبایب  صلاخ  ار  درف  رگا  اّما  دیامن ، یم  راذگاو  دوخ  ریغ  هب  ار  زیچ  همه  تسا ، هدومن  کیرش  وا  اب  ار  رگید  یسک 

.دناراب یم 

رثا رد  ناسنا  ترایز  یتقو  .تسین  سایق  لـباق  مدرم  نیـسحت  زا  ندرب  تّذـل  هیناـث  دـنچ  اـب  زگره  هک  دراد  يا  هرمث  صـالخا  يراـب 
شرب رد  دش و  دـهاوخ  لیـسگ  شیوس  هب  هک  تسا  يورخا  يویند و  تمحر  تکرب و  لیـس  رگید  دـتفا ، دـنوادخ  لوبق  شـصالخا 
اهیلع هرهاط  هقیّدـص ي  ترـضح  .دـشاب  یم  وا  تحلـصم  هب  هتـسب  ًالماک  یهلا  تاضویف  زا  وا  ياه  یتفاـیرد  هّتبلا  تفرگ و  دـهاوخ 

: دنیامرف یم  وا  لمع  رثا  صلاخ و  درف  دروم  رد  مالّسلا 
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.ِِهتَحَلصَم (1) َلَضفَأ  ِهَیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َطَبهَأ  ِِهتَدابِع  َِصلاخ  ِهللا  َیلِإ  َدَعصَأ  نَم 

.دیامن یم  لزان  وا  رب  ار  وا  حالص  نیرترب  دنوادخ  دتسرف ، الاب  دنوادخ  يوس  هب  ار  شا  هناصلاخ  تدابع  هک  ره 

.دتسرف یم  ورف  ار  وا  تحلصم  نیرترب  صلخم ، ناسنا  يارب  ادخ 

رب لـیلد  نیا  دومنن ، ساـسحا  شیوخ  هراـبرد ي  ار  تراـیز  يویند  راـثآ  زا  يرثا  اـی  دـشن  هدروآرب  صلخم ، ناـسنا  زا  یتجاـح  رگا 
وا هک  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  دشابن و  شحلاص  هب  هتـساوخ  ای  زاین  نآ  ندروآرب  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ، شترایز  ندشن  هتفریذپ 

.دراد شمورحم  رثا  نیا  زا  دتفا  اه  ههار  جک  هب  دراذگن  هک  نآ  يارب  دناسر و  تداعس  هب  ار 

هدیدرگ و لوبقم  شترایز  هک  تسین  نآ  هدنهد ي  ناشن  نیا  دمآ ، ناغمرا  هب  یسک  يارب  ترایز  راثآ  زا  یخرب  رگا  وس  نآ  زا  هّتبلا 
دـناسرب و دوخ  بناج  زا  يریخ  هب  ار  وا  دوخ  لضف  هب  دـنوادخ  تسا  نکمم  .تسا  هدوب  یلوبق  طیارـش  یماـمت  ياراد  وا  لـمع  نیا 
ام لاّعف   » دـنوادخ هک  ارچ  .دـیامن  راتفر  تسا -  لمع  یلوبق  رب  باوث  ياـطعا  ندوب  عرف  هک  شیوخ -  عوضوم  هدـعاق ي  زا  جراـخ 

.دنک یمن  شدودحم  ددنب و  یمن  ار  وا  تسد  هدومن ، عضو  دوخ  هچ  نآ  تسا و  ءاشی »

اّما .دریگ  یم  هدـهعرب  ار  وا  تیافک  زین  دـنوادخ  تسا و  هدرک  یکّتم  دـنوادخ  هب  اهنت  ار  دوخ  ناسنا  دـمآ ، نایم  رد  صـالخا  یتقو 
شا يرو  هرهب  هک  دنک  یم  باجیا  یمدآ  تحلـصم  هاگ  هکلب  دـیآ ؛ تسد  هب  تسا ، هاوخلد  هچ  ره  هک  تسین  يوحن  هب  تیافک  نیا 

.ددرگ نیمضت  شتداعس  ات  دوش  دودحم 

لمع نطاب  حور و  : یلوبق صالخا و  كالم 

.دز کحم  ار  لماع  یصالخا  یب  ای  صالخا  لامعا ، رهاظ  ساسا  رب  ناوت  یمن 

هک ارچ  مینک ، یّقلت  لوبقم  ار  نآ  مینیـشنب و  تواـضق  هب  ار  دوخ  لـمع  رهاوظ ، یخرب  دوجو  رطاـخ  هب  میناوـت  یمن  لیـصافت  نیا  اـب 
هدومرف ي 3. قباطم 
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: رذوبا هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یّبن 

ِهِدَِـیب َراشَا  َو  انُه -  اه  يوقَّتلا  ٍّرَذابأ ! ای  مُِکلامعَأ  مُِکبُوُلق َو  یلِإ  ُرُظنَی  نِکل  مُِکلاومَأ َو  یلِإ  مُکِرَوُص َو ال  یلِإ  ُرُظنَی  یلاعَت ال  َهللا  َّنِإ  ... 
(1)  . ...هِردَص یلِإ 

هنیس هب  و   ) تساجنیا اوقت  رذوبا ! يا  .دیامرف  یم  هّجوت  ناتلامعا  اهبلق و  هب  هکلب  درادن  ییانتع  ناتلاوما  امش و  رهاوظ  هب  لاعتم  يادخ 
(. دندومرف هراشا  دوخ  كرابم  ي 

یم تسا ، لاعتم  يادـخ  زا  اورپ  لها  هک  یّقتم  درف  .تسا  یمدآ  هزیگنا ي  ّتین و  بلق ، رد  نآ  قّقحت  هب  هتـسباو  اوقت  یقیقح  يانعم 
راـب هب  ار  دوخ  ّتیمورحم  ادـخ و  بضغ  رهق و  هنوـگ  نیا  دریگ و  کیرـش  دـنوادخ  يارب  شیوـخ  لـمع  ّتین  رد  هک  نیا  زا  دـسرت 

هّجوت نآ  نطاب  حور و  هب  درگنب  وا  لمع  رهاظ  هب  هک  نآ  زا  شیب  لاعتم  يادخ  دناد  یم  هک  تسا  رطاخ  نآ  هب  وا  ساره  نیا  دروآ ،
.دراد

هچ نآ  قباطم  لمع -  يرهاظ  تروص  هب  دـّیقت  اریز  تسین ؛ لمع  يرهاـظ  لکـش  نتـشادن  ّتیّمها  ياـنعم  هب  هجو  چـیه  هب  نیا  هّتبلا 
.ددرگ یم  بوسحم  وا  لمع  نشور  قادصم  تسا و  ناسنا  دّبعت  ّتین  زا  هتفرگ  تأشن  دوخ  تسا -  هتساوخ  لاعتم  يادخ 

.دشاب راگدرورپ  ياضر  بسک  لمع  زا  فده  هک  دراد  شزرا  یتروص  رد  لمع  يرهاظ  ّتیفیک 

نیاربانب .تسا  صخـش  یبلق  ّتین  اب  طابترا  نودب  نآ  یجراخ  هولج ي  دریگ  یمن  رارق  دـنوادخ  هّجوت  دروم  هک  یتروص  زا  دوصقم 
.دشاب یمن  ثیدح  لّوا  تمسق  لومشم  دشاب ، هتساخرب  هتساوخ ، دنوادخ  هچ  نآ  هب  ناسنا  دّیقت  زا  لمع  يرهاظ  لکش  رگا 

ياضر بسک  فده ، رگا  دهد و  یم  ماجنا  يدصق  هزیگنا و  هچ  هب  ار  شلمع  سک  ره  هک  دناد  یم  ادخ  دـنادن ، هک  ره  لاح  ره  هب 
راگدرورپ 1.
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نایم تقیقح  رد  دودرم و  یهلا  هاگـشیپ  رد  اّما  دریگ  دوخ  هب  ریگمـشچ  يدومن  لمع ، يرهاظ  فیک  ّمک و  هک  مه  ردـق  ره  دـشابن ،
.تسا یهت 

نآ ياضما  يانعم  هب  زگره  میراد  یـشوخ  لاـح  تراـیز ، ماـگنه  رد  رگا  مینادـب  هک  اـم  يارب  تسا  يرادـشه  فیرـش ، تیاور  نیا 
تاـعفد هک  میدـش  ّقفوم  رگا  مینادـب و  نامندـش  هتفریذـپ  لـیلد  ًاـموزل  ار  نآ  میناوت  یمن  دوش ، اـم  هب  نآ  زا  سپ  یفطل  رگا  .تسین 

میشاب و راودیما  نیمه  هب  طقف  میناوت  یمن  میراذگب  مدق  نیموصعم  ياه  مرح  هب  یترایز -  رفـس  کی  رد  ای  رمع  لوط  رد  يرتشیب - 
.میراد هگن  یلاخ  ار  ناملامعا  ندیدرگ  دودرم  ندشن و  هتفریذپ  زا  فوخ  ياج 

.دشابن باّذج  نآ  رهاظ  دنچ  ره  تسا ، صالخا  لمع ، یلوبق  كالم 

دوجو لمع  صولخ  هغدـغد ي  هک  نآ  زا  شیب  هنافّـسأتم  دراد ، جاور  نامیا  لها  زا  يرایـسب  نایم  رد  هک  ییوکین  لاـمعا  ماـجنا  رد 
شقن دنک و  یم  مدآ  بوبحم  ار  تدابع  هک  تسا  ناطیش  دنفرت  نیا  .دوش  یم  هّجوت  نآ ، یجراخ  لکش  اهبوچراچ و  هب  دشاب  هتشاد 

نیا زا  لفاغ  .دیامن  یم  فرحنم  دشاب ، دیاب  هک  اجنآ  زا  ار  شزکرمت  نوناک  بیترت  نیا  هب  دشخب و  یم  تنیز  وا  يارب  ار  نآ  راگن  و 
.دشابن باّذج  شرهاظ  ریگمشچ و  نآ  ّتیمک  دنچ  ره  تسا ؛ صالخا  لمع ، یلوبق  كالم  هک 

یمن .ددرگن  یلاخ  حور  زا  نآ  دبلاک  دنوشن و  تسس  نورد  زا  لمع  رصق  ياهنوتـس  تقو  کی  هدرکن  يادخ  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
نانچ نینچ و  متفر و  ترایز  هب  اهراب  هک  مدوب  نم  نیا  : » هک دوب  دقتعم  داد و  هرمن  دوخ  هب  تشاذگ ، دوخ  باسح  هب  ار  یلمع  ناوت 
ياج هب  ار  ناسنا  دیما  دراد ، یم  او  شیوخ  زا  يدونـشخ  هب  ار  ناسنا  دـنک و  یم  بیرخت  ار  صالخا  هّیحور ي  تالاح ، نیا  مدرک .»

.دنک یمن  زاب  یهاگیاج  راگدرورپ  لضف  يارب  وا  بلق  رد  ددنب و  یم  شدوخ  هب  ادخ 

.دوب لئاق  نآ  رد  یهاگیاج  دوخ  يارب  دیابن  اذل  تسا  یهلا  قیفوت  ترایز 

هک تسا  يرامـش  یب  تاناکما  اه و  هنیمز  طیارـش و  هب  قوبـسم  اّما  تسا ، يرایتخا  لمع  کی  هچ  رگا  اـم  تراـیز  هک  تسناد  دـیاب 
هعومجم ي
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اهنت اّما  میا ، هدرب  ترایز  هب  تسد  هک  مییام  نیا  هک  تسا  تسرد  .دـنا  هدـش  هضافا  لاعتم ، يادـخ  بناج  زا  قیفوت  سابل  رد  اـه  نآ 
یمامت هب  تبـسن  ام  زا  وا  اذـل  .دـشاب  یم  لاعتم  راگدرورپ  نامدـیچ  لصاح  اه  هنیمز  همه ي  تسا و  بستنم  اـم  هب  هلحرم  کـی  نیا 

دیاب هک  تسادـخ  هب  ام  نید  ساسحا  يرازگرکـش و  نیا  مینک  یم  هک  يریخ  راک  ره  رد  تسا و  نیـسحت  هب  یلوا  ام  بوخ  لاـمعا 
.دریگب ناج 

ادخ ربارب  عوضخ  راکهار  : سفن مّذ 

گرزب یتدابع  ندرک : تّمذم  ار  شیوخ 

هک تساذل  .دنلام  كاخ  هب  ار  نامتـشپ  ات  دنراد  تردق  ام  ناوت  زا  شیب  اهتفآ  نیا  دراذـگاو  دوخ  هب  ار  ام  یندز  مشچ  دـنوادخ  رگا 
: تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  .تخادرپ  دوخ  سفن » ّمذ   » هب ًامئاد  مهم  يراک  هار  ناونع  هب  دیاب 

.ًهَنَس (1) َنیَعبرَأ  َِکتَدابِع  نِم  ُلَضفَأ  َکِسفَِنل  َکُّمَذ 

.تسا وت  ِلاس  لهچ  تدابع  زا  رتهب  وت  يارب  تدوخ  هرابرد ي  وت  شنزرس 

رقف دوش و  ادـخ  اـم  ياـکّتا  هطقن ي  اـهنت  هک  دوـش  یم  ثعاـب  نآ  ندرمـش  تسپ  نآ و  زا  ندیـشک  باـسح  سفن و  ندوـمن  ریقحت 
نآ هکلب  مییوج ، یمن  ناملمع  رد  دوخ  يارب  یتلزنم  چیه  تقو  نآ  دش ، داجیا  ام  رد  تلاح  نیا  یتقو  .ددرگن  نامشومارف  نامضحم 

مینک یم  یهدب  ساسحا  وا  هب  ًامئاد  هکلب  میوش ، یمن  راکبلط  وا  زا  اهنت  هن  فطل  نیا  رطاخ  هب  میناد و  یم  یلاعت  قح  قیفوت  ًافرص  ار 
تیاور زا  دـیابن  هّتبلا  .نتفای  یهگآ  دوخ  يرادـن  يزیچان و  زا  ندیـسر و  دوخ  ّتلذ  هب  ندوب ، ادـگ  ینعی  .تسا  یگدـنب  حور  نیا  و 

زا هک  یتاداـبع  همه ي  ماـجنا  هب  اـم  .میزادرپـب  سفن » ّمذ   » هب اـهنت  مییوگ و  كرت  هرـسکی  ار  تداـبع  هک  دومن  تشادرب  نینچ  قوف 
هدش 3. عیرشت  عراش  يوس 
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دنتسه ام  لمع  هک  نیا  رابتعا  هب  میوشن و  رورغم  اهتدابع  نیا  هب  تقوکی  هک  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  دیاب  هّتبلا  یلو  میتسه  فّظوم  تسا 
ریقحت مذ و  نودب  تدابع  لاس  لهچ  هک  دـهد  یم  ناشن  تسانعم و  نیا  نایب  زین  فیرـش  تیاور  ضرغ  .میدرگن  رورـسم  شیوخ  زا 
باسح تبقارم و  اـب  ار  تداـبع  هک  تسا  نآ  بولطم  تلاـح  اذـل  تسین  ساـیق  لـباق  شیوخ  سفن  ندرک  تّمذـم  شزرا  اـب  سفن ،

سفن و ّمذ  دـبای  عـیفرت  شا  هبتر  هچ  ره  دورب و  شیپ  تداـبع  حیحـص  ریـسم  رد  هـک  یـسک  ًالـصا  مـینک و  هارمه  سفن  زا  ندیـشک 
ندـش تدابع  لها  هناشن ي  هک  تسا  نیا  .ددرگ  یم  رت  قیمع  یتلـصخ  رتراد و  هشیر  هّیحور ي  وا  رد  دوخ ، زا  يدـیماان  شنزرس و 

.دیامن لیلذ  ار  نآ  دنک و  ریقحت  ار  دوخ  سفن  ًاعقاو  دزادرپب و  شیوخ  ِشنزرس  هب  شیپ  زا  شیب  ناسنا  هک  تسا  نآ 

يارب ام  مزع  لابند  هب  ناشدوخ  هک  میهاوخب  مینک و  بلط  ار  یـشنیب  نینچ  نانز  هّجـض  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هناـخ ي  رد  رب  دـیاب 
یم ترایز  هب  هک  يارب  هچ و  يارب  هک  دـننامهفب  ام  هب  دـننک و  نامتظفاحم  یناـسفن  یناطیـش و  ياـه  هسوسو  ّرـش  زا  ندوب ، صلخم 

باوث لباقم ، رد  .رابتعا و  یب  نارگید  نیـسحت  ردقچ  تسا و  هاتوک  مدرم  يانتعا  فرـصم  خیرات  ردقچ  هک  دـنهد  نامناشن  میور و 
.فرژ راذگ و  رثا  شخب و  تداعس  هچ  تسا و  یندنام  ایاپ و  مهم و  تمظع و  اب  ردقچ  یهلا 

اوقت

هیلع نینمؤملاریما  هدومرف ي  هب  هک  ناـنچ  تساـه ؛ نآ  نیرت  مهم  زا  اوقت  صـالخا و  هک  دراد  يریذـپانراکنا  ِناـکرا  لـمع ، یلوـبق 
: مالّسلا

.ُصالخِإلا (1)4. یقُّتلا َو  امِِهب : ّالِإ  َلامعَألا  هَناحبُس  ُهللا  ُلَبقَی  ِناتَفِص ال 
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.صالخا اوقت و  دریذپ : یمن  ار  یلمع  اه  نآ  نودب  ادخ  هک  تسا  یگژیو  ود 

یّفرعم ریغال ، تبرق و  دصق  هب  درف  تاّیونم  مامت  ندش  زکرمتم  ار  نآ  ّتین ، هنیمز ي  رد  میتفگ و  نخس  يّدح  ات  صالخا  هرابرد ي 
ریغ دـصرد  یّتح  رگا  دریگ و  یم  تروص  دـنوادخ  يارب  اهنت  اهنت و  ییامندوخ ، هنوگ  چـیه  هبئاش ي  یب  هناـصلاخ ، لـمع  .میدومن 

.دوب دهاوخ  درف  لمع  ندوب  صلاخان  هناشن ي  دشاب ، هتشاد  ّقلعت  ادخ  زا  ریغ  یسک  هب  نآ ، زا  ییانتعا  لباق 

لعف رد  یضتقم  ناونع  هب  يوقت 

نآ رب  هوالع  یهلا  ياوقت  هک  تسناد  دـیاب  میزادرپب ، لمع  یلوبق  یتایح  رایعم  همزـال و  ناونع  هب  يوقت  لـیلحت  هب  میهاوخب  رگا  اـّما 
يدرف دیاب  موصعم  میرح  رئاز  هک  تسا  تسرد  .تسه  زین  لعف  لوبق  یضتقم  دشاب ، حرطم  دناوت  یم  لعاف  رد  یضتقم  ناونع  هب  هک 
هتشاد يراگزاس  یهلا  ياورپ  اب  دزیخرب و  اوقت  زا  دیاب  زین  درف  لمع  نیا ، رب  هوالع  اّما  دشاب ، یـصاعم  ربارب  رد  راد  هگن  دوخ  یقّتم و 

ابیز و لمع ، يامن  تسا  نکمم  .دشاب  اوقت  رـس  زا  یلمع  دناوت  یمن  تیـصعم ، نطاب  رد  دـشاب و  تدابع  رهاظ ، رد  هک  یلمع  .دـشاب 
.ددرگ یهلا  هاگرد  ضوبغم  دودرم و  نآ  ریمض  نطاب و  اّما  دشاب ، ادخ  ياضر  دروم 

ّقح زا  اجبان  هدافتـسا ي  نآ  زاس  هنیمز  هک  دوش  یم  مینادـب ، راگدرورپ  یّـضرم  هیـصوت و  دروم  یلمع  ار  قاـفن  رگا  لاـثم  ناونع  هب 
.دنک لیدبت  هئّیس  ّتیصعم و  هب  ار  هنسح  حلاص و  لمع  نیا  دشاب و  سانلا 

ترضح دوخ  هّصق  نیا  يوار  .دراد  تیاکح  یلمع  نینچ  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب  زا  هک  هدش  دراو  یتیاور  هنیمز  نیا  رد 
هیآ ي حیضوت  رد  ادتبا  هک  اجنآ  دنتسه ،

َمیقَتسُملا (1) َطارِّصلا  انِدهِإ 

.5 شاب نومنهر  تسار  هار  هب  ارم  ایادخ ] ]
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دب کین و  لمع  زا  درف  کی  طلغ  تشادرب 

: دنیامرف یم 

مدرم زا  نارادقم  یب  مدینش  هک  تسا  يدرم  دننامه  دشاب ، دونشخ  دوخ  رظن  يأر و  زا  دنک و  يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  هک  یـسک 
و  ] مرگنب ار  وا  هاگیاج  هیام و  ات  دسانـشن ، ارم  هک  يا  هنوگ  هب  منیبب  ار  وا  مدـش  لـیام  سپ  .دـننک  یم  شفیرعت  میظعت و  ار  وا  ماوع ،

[. منزب کحم 

ار دوخ  تروص  هک  یلاح  رد  مداتـسیا ؛ اه  نآ  زا  رود  .دنا  هدش  هریخ  وا  هب  ماوع  ناگیامورف و  زا  یتعامج  هک  مدـید  ییاج  رد  ار  وا 
.دش ادج  نانآ  زا  درک و  اوس  ار  شهار  هک  نیا  ات  دوب  لوغـشم  نانآ  بیرف  هب  نانچمه  .متـسیرگن  یم  اه  نآ  وا و  هب  مدوب ، هدـناشوپ 

.دندش قّرفتم  دنتفر و  ناشراک  لابند  دندرک و  اهر  ار  وا  مه  مدرم 

، مدش بّجعتم  وا  راک  نیا  زا  .دیمهفن  اونان  هک  يا  هنوگ  هب  تشادرب  نان  صرق  رد  دیـسر و  ییاونان  ِرد  رب  مدید  .متفر  شلابند  هب  نم 
رانا کی  هب  تفر و  رتشیپ  وا  دهدب ) ًادعب  ار  شلوپ  دریگب و  نان  صرق  ود  زور  ره  هک   ) دراد يا  هلماعم  درف ، نیا  دـیاش  متفگ  دوخ  اب 
راک  ] نیا دیاش  متفگ  دوخ  اب  سپ  مدش ، هدز  تفگش  وا  زا  سپس  دیدزد  وا  زا  مه  رانا  ود  درک و  هدافتسا  وا  تلفغ  زا  دیسر ، شورف 

؟ دراد يراک  ناهنپ  هب  يزاین  هچ  تروص  نیا  رد  مدیشیدنا : دوخ ] اب   ] سپس تسا  يا  هلماعم  وا ]

.تفر دراذگ و  وا  يولج  ار  رانا  ود  نان و  ود  سپ  دیسر ، يرامیب  هب  مدید  مدرک ، لابند  ار  وا  نانچمه 

مدوـب و هدینـش  ار  تفـصو  ادـخ ! هدـنب ي  يا  : » متفگ متفاـی و  ار  وا  ییارحـص  زا  هعقب  کـی  رد  هک  نیا  اـت  متفر  شا  یپ  رد  زین  نـم 
یم وت  زا  لاح  .تسا  هدرک  دوخ  لوغـشم  ار  مرکف  هک  مدرک  هدـهاشم  یلمع  وت  زا  اّما  مدـید  ار  وت  لاـح  منیبب ، ار  وت  متـشاد  تسود 

»؟ تسا هنوگچ  نیا  يداد ، يریقف  رامیب  هب  ار  نآ  يدیدزد و  رانا  ود  نان و  صرق  ود  وت  مسرپ 

مادک زا  [: » دیسرپ هرابود  « ] دّمحم تّما  زا  مدآ ، ترضح ]  ] نادنزرف زا  : » متفگ یتسیک »؟ وت  وگب  زیچ ، ره  زا  شیپ  : » دیسرپ نم  زا  وا 
زا : » تفگ ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  يدرم  : » متفگ يا »؟ هلیبق 
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« .یتسه مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  رفعج  وت  ًامتح  : » تفگ هنیدم » زا  : » متفگ ییاجک »؟

يرآ - 

، يا هتفگ  كرت  ار  تردپ  ّدج و  ملع  هک  نیا  يراد و  تتفارـش  هیام ي  هب  هک  یلهج  رطاخ  هب  درادـن ، يدوس  وت  هب  هتبـسن  تفارـش  - 
.دریگ یمن  رارق  راکنا  دروم  دوش ، حدم  شیاتس و  دیاب  هک  يراک  اریز 

؟ تسیچ ملع )  ) نآ - 

ادخ باتک  نآرق ، - 

!؟ مناد یمن  هک  نآرق  زا  تسیچ  نآ  - 

: لجوزع يادخ  شیامرف  - 

.اهَلثِم (1) ّالِإ  يزُجی  الَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاج  نَم  اِهلاثمَأ َو  ُرشَع  هَلَف  ِهَنَسَحلِاب  ءاج  نَم 

.نآ هزادنا ي  هب  رگم  دوش  یمن  ازج  دوش ، بکترم  یهانگ  هک  ره  تسا و  نآ  ربارب  هد  وا  يارب  سپ  دهد ، ماجنا  ار  يا  هنسح  هک  ره 

.هئّیـس راهچ  دوش  یم  هک  مداد  ماجنا  رگید  هئّیـس ي  ود  مدیدزد ، رانا  ود  یتقو  مدش ، بکترم  هئّیـس  ود  مدیدزد و  ار  نان  ود  نآ  نم 
.دنام یم  یقاب  هنسح  شش  یس و  میهاکب ، مه  زا  ار  ود  نیا  یتقو  .مدش  اراد  هنسح  لهچ  مداد  هقدص  ار  راهچ  نیا  یتقو 

: دیامرف یم  لجوّزع  يادخ  هک  يا  هدینشن  ایآ  یلهاج ! ادخ  باتک  هب  وت  - 

.َنیقَّتُملا (2) َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنَإ 

.دریذپ یم  حلاص ] لمع   ] اوقت لها  زا  اهنت  ادخ 

هب شبحاص  ياضر  نودـب  ار  نآ  نوچ  هانگ و  ود  دوش  یم  هک  يدـیدزد  رانا  ود  هانگ و  ود  دوش  یم  هک  يدـیدزد  نان  صرق  ود  وت 
.7 يرگید
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.یشاب هدرک  هفاضا  هنسح  لهچ  هئّیس ، راهچ  هب  هک  تسین  نینچ  يدوزفا و  هانگ  راهچ  یلبق  هانگ  راهچ  هب  يداد ،

.متفر (1) متفگ و  كرت  ار  وا  زین  نم  درک  نم  شنزرس  هب  عورش 

.تسین لوبقم  اوقت  نودب  لمع 

دوب دـقتعم  طلغ  هب  وا  .داد  یم  ماجنا  يدزد  لوپ  اب  ار  راک  نیا  هک  دوب  اجنیا  رد  لکـشم  اّما  درک ، یم  قافنا  رهاـظ  هب  هارمگ  درف  نیا 
هبـساحم هناگادـج  روط  هب  ار  کی  ره  ناوت  یم  هک  دـننک  یم  یط  رگیدـکی  اب  طابترا  یب  يزاوم و  هار  ود  تانـسح ، ناـهانگ و  هک 

لمع یماگنه  دـنوادخ  هک  نیا  زا  لفاغ  .تساک  تعاط  زا  ار  ناهانگ  دادـعت  شیوخ  هبـساحم ي  رد  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  دومن و 
دنک و یمن  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  يدابع ، رما  کی  رد  مالک ، کی  رد  .دشاب  یهلا  ياوقت  نآ  زاس  هنیمز  هک  دوش  یم  اریذپ  ار  وکن 

.دنشاب ادخ  ياورپ  هیاپ ي  رب  هدش  انب  دیاب  لمع  کی  تادیهمت  همه ي 

.دنک یمن  هیجوت  ار  هلیسو  فده ، يدابع  لمع  کی  رد 

مدرم و لام  اب  هک  نآ  ای  دـشاب  هدروآ  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار  دوخ  لام  دور ، یم  تیب  لها  ترایز  هب  هک  يدرف  رگا  لاـثم  ناونع  هب 
دوخ ياج  رد  اه  نیا  زا  کی  ره  : » هک دـنکب  ار  باسح  نیا  دوخ  شیپ  دـناوت  یمن  دور ، تیب  لها  ترایز  هب  ناشیا  تیاـضر  نودـب 

هک ارچ  دـش ؛» دـهاوخ  كاپ  ملمع  همان ي  زا  نآ  هانگ  هدوشخب و  ترایز  هب  نتفر  اـب  تسا ، نم  ندرگ  رب  هک  یـسانلا  ّقح  دنتـسه و 
هلمج زا  ترایز -  راثآ  زا  کی  چـیه  نیاربانب  دـنک ، یمن  لوبق  اوقت  زا  لعف  دوخ  ِندوب  یلاخ  رطاـخ  هب  ار  وا  تراـیز  لاـعتم  يادـخ 

.دوش یمن  ّبترتم  نآ  رب  ناهانگ -  شزرمآ 

هک نیا  رطاـخ  هب  دوش ؛ فرـصنم  تراـیز  زا  یّـصاخ  دراوم  رد  تسا  نکمم  دروآ  رتـسب  کـی  هب  ار  هّقفت  اوقت و  درف ، رگا  نینچ  نیا 
 . ...ای دزاس  دونشخ  تسا  یضاران  رفس  هب  وا  نتفر  زا  هک  ار  شردام  ًاضرف  ای  دنک  ادا  ار  مدرم  قوقح 

کی 9. ناونع  هب  دیاب  نیقی  عطق و  هب  هک  تسادخ  ياوقت  نیا  يور  ره  هب 

363 ص :
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؛ دراد حیجرت  اوقت  تیاعر  ًاعطق  دوش ، هداد  صیخشت  نآ  اب  ریاغم  ترایز  هب  نتفر  رگا  دریگ و  رارق  هّجوت  دروم  رورـض  رایعم  لصا و 
ره هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، ناریو  ساسا  زا  لمع  هناخ ي  رگا  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  یلوبق  ساسا  راذـگ و  هیاـپ  اوقت  هک  ور  نآ  زا 

.دوب دنهاوخن  شخب  رثا  مه  زاب  دنشاب ، مه  بیرف  لد  نآ  ناویا  شقن  رهاظ و  دنچ 
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لمع یلوبق  عناوم  لصف 4 -

هراشا

، میتسناد راگدرورپ  ندش  اریذـپ  همزال ي  ار  اه  نآ  دوجو  میتخادرپ و  لمع  رد  یلعاف  یلعف و  تایِـضتقم  یـسررب  هب  هک  نآ  زا  سپ 
، یـضتقم دوجو  طرـش  رانک  رد  اه  نآ  نادقف  دـننک و  یم  يریگولج  حـلاص  لمع  یلوبق  زا  هک  دـسر  یم  یعناوم  یـسررب  هب  تبون 

.دراد موزل  دنوادخ  هاگرد  رد  حلاص  لمع  ندیدرگ  لوبقم  يارب 

لمع یلوبق  ینوریب  ینورد و  عناوم 

.ینورد عناوم  ینوریب و  عناوم  دنا : هتسد  ود  عناوم  نیا 

هتفریذپ اه  نآ  ات  ینعی  تساه ، نآ  شریذپ  هب  طونم  یحلاص  لمع  ره  یلوبق  هک  دنتـسه  يدودرم  لامعا  زا  هتـسد  نآ  ینوریب  عناوم 
.دنوش یمن  هتفرگ  رظن  رد  دنیآ و  یمن  باسح  هب  لامعا  ریاس  دنوشن 

هک نیا  ای  دنشاب  درف  هنیشیپ ي  رد  رگا  دنراذگ و  یم  ریثأت  لمع  دوخ  رد  ًامیقتسم  هک  دنتسه  ییاه  هدرک  زا  هتـسد  نآ  ینورد  عناوم 
.دورب نایم  زا  ددرگ و  دودرم  دوش و  عییضت  يو  لمع  ییوکین  دنوش  یم  ثعاب  دریگ ، لکش  اه  نآ  يانبم  رب  شحلاص  لمع 
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لمع یلوبق  ینوریب  عناوم 

هراشا

لامعا رگید  یلوبق  راذگ  هیاپ  زامن :

یلمع ره  ندمآ  باسح  هب  يارب  هک  هدش  حیرـصت  تایاور ، رد  .تسا  زامن  ندشن  هتفریذپ  عنام ، نیرت  یـساسا  ینوریب  عناوم  نایم  زا 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  طرش  زامن  یلوبق  حلاص ، لامعا  هرمز ي  رد 

.ٍءیَِشب (1) ِهلَمَع  یف  رَظُنی  َمل  لَبُقت  َمل  نِإ  ِِهلَمَع َو  نِم  اهِریَغ  یف  َرُِظن  تَِلُبق  نِإَف  ِِهتالَص  یف  ِهَمایِقلا  َموَی  ِدبَعلا  ِلَمَع  یف  ُرَظُنی  ام  ُلَّوَأ 

دوش و یم  رظن  مه  نآ  ریغ  رد  دش  هتفریذپ  رگا  سپ  تسوا ؛ زامن  دوش  یم  رظن  نآ  هب  هدـنب  لمع  رد  تمایق  زور  هک  يزیچ  نیتسخن 
.ددرگ یمن  رظن  وا  لمع  زا  يزیچ  رد  دشن  لوبق  رگا 

یم دـیما  شیوخ  ترایز  هب  رگا  .دراد  شزامن  یلوبق  هب  یگتـسب  یمدآ  يوکین  لامعا  ریاس  هب  تبـسن  راگدرورپ  هبـساحم ي  ًالوصا 
هب ترایز و  هک  دوش  یم  ثعاب  زاـمن  یلوبق  تامّدـقم  هب  یهّجوت  یب  .میـشاب  هدرک  ار  ناـمزامن  یلوبق  رکف  نآ  زا  شیپ  دـیاب  میدـنب 

.دوش هتفرگ  هدیدان  دیاین و  باسح  هب  ًاساسا  يرگید  تدابع  ره  یّلک  روط 

ناسنا راـتفر  يارجم  رد  مهم  رتسب  نیا  هک  تسا  ینتفریذـپ  یماـگنه  يرگید  زیچ  ره  تسا و  زاـمن  تاریخ ، نیرت  يداـینب  نیتسخن و 
دـشاب هدشن  هتفریذپ  درف  زامن  رگا  .تسا  نآ  ورگ  رد  ًانیقی  زین  ترایز  ندمآ  باسح  هب  هنـسح  ندش و  هتـشاگن  دـشاب و  هدـش  داجیا 

.تسا هدشن  بکترم  ار  وکن  لامعا  رگید  زا  کی  چیه  هتفرن و  مه  ترایز  هب  ییوگ 

ارچ تسیچ  نآ  یلوبق  طیارش  هک  تسا  رورض  هلأسم  نیا  هب  هّجوت  زامن  هماقا ي  هب  نتـشاد  تداع  تموادم و  ضرف  رب  یّتح  نیاربانب 
اضعا و 5. هلیسو  هب  نآ  حیحص  ماجنا  زامن و  يرهاظ  لکش  تیاعر  اهنت  هک 
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.تسا هتفاین  قّقحت  يرگید  ییوکن  ییوگ  دشابن ، رگا  هک  دشاب  یم  نآ  یلوبق  یساسا ، هلأسم ي  هکلب  تسین ، یفاک  حراوج 

شالت شیور  شیپ  زا  عناوم  تشادرب  نآ و  تامّدقم  دـیهمت  يارب  تشاد و  هژیو  تیانع  زامن ، یلوبق  هقیقد ي  هب  دـیاب  بیترت  نیا  هب 
نیا زا  یخرب  یـسررب  هب  اذـل  .دـنبایب  يرگ  هولج  لاجم  ترایز -  هلمج  زا  حـلاص -  لامعا  ریاس  مهم ، هنیمز ي  نیا  بسک  اب  ات  درک 

.تخادرپ میهاوخ  عناوم  طیارش و 

زامن یلوبق  عنام  : يراد تناما  يوقت و  مدع 

زامن یلوبق  لمع  اوقت :

همانراک رد  لمع  نیرترب  هک  زامن -  تحاس  رد  یلوا  قیرط  هب  دـنک  یم  افیا  یـساسا  شقن  یحلاص  لمع  ره  یلوبق  رد  هکناـنچ  اوقت 
، مارح زا  زیهرپ  هب  نتـشاد  دـّیقت  هانگ و  ربارب  رد  يریگ  عضوم  .تسا  حرطم  لمع  شریذـپ  یلـصا  لـماع  ناونع  هب  تسا -  يدرف  ره 
زیهرپ و دـنوادخ و  ندرک  ظاحل  یـصاعم و  ربارب  يراد  هگن  دوخ  عرو و  نودـب  .تسا  يدـیلک  هدـعاق ي  نیا  هب  يرادافو  همزـال ي 
هن دوش ، دروخرب  يرگ  یلاباال  يراب و  دنب و  یب  اب  هبتـشم  یّتح  مارح و  هب  تبـسن  یتقو  دوب و  رادـنید  ًاتقیقح  ناوت  یمن  وا  زا  فوخ 

.دـشاب هدـننک  هریخ  اه  نآ  ترثک  رگا  یّتح  دـتفا ؛ یمن  راگدرورپ  لوبقم  رگید ، يداـبع  لاـمعا  زا  کـی  چـیه  هن  هزور و  هن  زاـمن و 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.تسا هدیاف  یب  دشاب ، لّصفم  هک  دنچ  ره  اوقت  یب  زامن 

.ٍزِجاح (1) ٍعَرَِوب  ّالِإ  َکلذ  مکَعَفَن  ام  راتوَألاَک  اونوُکَت  یّتَح  ُمتمُص  ایانَحلاَک َو  اونوُکَت  یّتَح  ُمتیَّلَص  َول 

[ هدـیکت رغال و   ] اه نامک  هز  نوچ  هک  دـیرادب  هزور  ردـق  نآ  دـیوش و  هدـیمخ ]  ] اه نامک  دـننامه  هک  دـیناوخب  زامن  ردـق  نآ  رگا 
.دزادنا 3. هلصاف  هانگ ] امش و  نایم   ] هک یعرو  اب  رگم  دریذپ ؛) یمن  نایامش  زا  دنوادخ   ) دشخب یمن  يدوس  ار  امش  دیدرگ ،
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عرو يوقت و  لامک  طرـش  تاهبتـشم ، تاـمّرحم و  هطیح ي  هدودـحم و  هب  ندـش  کـیدزن  زا  دوخ  نتـشاد  رذـحرب  نتفرگ و  میرح 
هدـش قیرط  ره  هب  ای  دـننک  لیوأت  ار  یمکح  هک  دـنراد  رارـصا  هتـشاد و  ینید  ماکحا  هیجوت  رد  یعـس  اـباحم  یب  هک  یناـسک  تسا ،

: دنوش یم  بکترم  هابتشا  ود  عقاو  رد  دنیوجب ، نآ  ندرمش  زاجم  يارب  یلمحم 

زاـجم ار  نآ  ماوع  مدرم  يارب  دـنا و  هتخادـنا  حـبق  زا  هتفرگ ، رارق  عنم  دروم  ًادّـکؤم  عرـش  يوس  زا  هک  ار  یمارح  اـی  هاـنگ  نآ  لّوا :
.دنا هدرمش 

.دننیب یمن  نآ  هب  مادقا  رد  مه  یلکشم  دنوش و  یم  بکترم  یتشز  عنم و  ساسحا  هنوگ  چیه  نودب  ار  نآ  مود :

ًامّلسم دنزای ، یم  تسد  نآ  هب  لمع  کی  ّتیّلح  ندوبن  یعطق  هّیضق و  ندوب  كوکشم  زا  عالّطا  اب  هک  نارگید  زین  دارفا و  نینچ  نیا 
يوضر سّدقم  دهشم  ای  مارحلا  هللا  تیب  هرمع ي  ای  یّلعم  يالبرک  هب  رگا  تروص  نیا  رد  .دنا  هدیزگ  هلـصاف  عرو  يوقت و  لامک  زا 

.دنشاب هتشاد  ناشلامعا  یلوبق  هب  ینانیمطا  دنناوت  یمن  دنوش ، فّرشم 

لمع یلوبق  هکلب  تسا ، ّتیّمها  لّوا  هجرد ي  رد  هک  تسین  لمع  روفو  ترثک و  هک  هتفگ  شیپ  ياه  هتکن  رب  تسا  يدیکأت  زاب  نیا 
بآ ِنت  هب  تدابع  رگا  یّتح  دنـشابن  طیارـش  نیا  رگا  هکنانچ  .دنک  یم  نییعت  ار  تدابع  شزرا  هک  تسا  نآ  طیارـش  فیک  ّمک و  و 

هتـسب ِرد  اب  تسا  نکمم  مه  زاب  دوش ، یهتنم  زین  بش  زور و  دوجـس  عوکر و  زا  هدـیمخ  فیحن و  ِندـب  هزور و  یگنـسرگ  زا  هدـش 
.میدرگ زاب  یلاخ  تسد  میوش و  هجاوم 

ّتیولوا ار  هانگ  زا  زیهرپ  اوقت و  تیاعر  اّما  دـشاب ، فوطعم  شا  يداع  بجاو و  ياهزامن  ماجنا  هب  اهنت  درف  ّمغ  ّمه و  رگا  لـباقم  رد 
یب هاگیاج  یبوخ  هب  یـسدق  ثیدح  نیا  .دیـشک  دـهاوخ  ار  شراظتنا  دوعـسم  یتخب  لوبقم و  يزامن  دـشاب ، هداد  رارق  دوخ  تسخن 

: دزاس یم  نایامن  یهلا  باوث  زا  درف  ندراذگ  بیصن  یب  رد  ار  ییاوقت 
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.تسا تدابع  ندش  دودرم  ثعاب  هانگ ، هب  تبسن  ییاورپ  یب 

ِِهبلَق َو یف  ُترَظَن  َنیح  ًالیتَف  يدـنِع  يواُست  اُهبِحاص ال  اهاّلَـص  دَـق  ٍهَیـشَِخب  ٌءاـُکب  اـهیف  ٍهَلیوَط  ٍهَعکَر  مَک  َدواد ... : یلِإ  ُهللا  یَحوَأ  اـمیف 
.ُهَناخ (1) ٌنِمُؤم  ُهَلَماع  نِإ  اَهباجأ َو  اهَسفَن  ِهیَلَع  تَضَرَع  ٌهَاَرما َو  َُهل  تَزََرب  ِهالَّصلا َو  َنِم  َمَّلَس  نِإ  ُُهتدَجَو 

تیـشخ زا  يا  هیرگ  نآ  رد  هک  يزاـمن ]  ] ینـالوط تعکر  اـسب  هچ  : » هک تسا  هدـمآ  درک  یحو  یبـن ]  ] دواد هب  دـنوادخ  هچ  نآ  رد 
هب هک  تسا ]  ] یماگنه نم ] ییاـنتعا  یب  نیا   ] درادـن شزرا  نم  دزن  رد  يا  هّرذ  یلو  درازگ  یم  ار  زاـمن  نآ  شبحاـص  تسا ، ادـخ ] ]
وا هب  ار  شیوخ  دوش و  راکـشآ  وا  رب  ینز  دـهد و  مالـس  ار  شزاـمن  رگا  هک  مباـی  یم  وا ] رد  ار  تلاـح  نیا   ] منک و یم  رظن  وا  بلق 

« .دزرو یم  تنایخ  وا  هب  دنک  هلماعم  وا  اب  ینمؤم  رگا  .دنک و  یم  تباجا  هانگ ] رب  ینبم  ار  شا  هتساوخ  ، ] دنک هضرع 

.درادن شزرا  ادخ  دزن  مه  زیچان  هزادنا ي  هب  یّتح  صلاخان  درف 

یکدنا يارب  یلیثمت  .دوش (2) و  یم  هدید  امرخ  هتسه ي  هنایم ي  رد  هک  تسا  یکزان  فیرظ و  رایـسب  خن  يانعم  هب  تغل  رد  لیتف » »
رادقم نامه  هب  یّتح  هک  نیا  زا  هیانک  دراذگ ؛ یمن  شزرا  یلیتف »  » ردـق هب  ار  عرو  یب  درف  زامن  لاعتم ، يادـخ  تسا .  ندوب  زیچان  و 

.ددرگ یمن  ّبترتم  يو  زامن  رب  یباوث  دوش و  یمن  انتعا  وا  هب  مه  هّجوت  لباق  ریغ  زیچان و 

اّما دیرگ ، یم  مه  ادخ  فوخ  تیشخ و  يور  زا  زامن  لاح  رد  تسا و  ینالوط  شدوجس  عوکر و  دایز و  وا  زامن  ياهتعکر  دنچ  ره 
نآ لباقم  رد  دوش ، یم  داهنـشیپ  وا  هب  یهانگ  یتقو  هک  ارچ  درادن ؛ شلاح  هب  يا  هدیاف  تسین ، يوقت  اب  هارمه  نوچ  هآ  کشا و  نیا 

اورپ هانگ و  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  مدـع  ّتلع  هب  سپ  .دـهن  یم  هانگ  راز  نجل  رد  اپ  ناطیـش  تباجا  هب  ًاروف  دـنک و  یمن  گـنرد 
 «. شزامن لاعتم ، يادخ  زا  نتشادن 
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.ددرگ یم  دودرم 

.ددرگ یم  زامن  ندش  دودرم  ثعاب  نامیا ، لها  اب  هلماعم  رد  تنایخ 

رد دـنرب  یم  راک  هب  شغ  ّلغ و  نانمؤم  اـب  هلماـعمرد  هک  يدارفا  .تسا  قداـص  زین  هلماـعم  رد  تقادـص  دروم  رد  نینچمه  هتکن  نیا 
.دننام یم  شاداپ  یب  ثیدح ، نیا  ساسا  رب  دنتسه و  تنایخ  لها  عقاو 

تقو و رد  رگا  مه  هسردم  مّلعم  لاثم  ناونع  هب  هک : تفگ  ناوت  یم  هاگنآ  دوشب ، نآ  ّمعا  يانعم  هب  هلماعم »  » لماش ثیدـح  نیا  رگا 
تنایخ بکترم  دناسرن ، نازومآ  شناد  هب  دناوت ، یم  هک  ار  هدیاف ي  دراذـگب و  مک  تسا ، هدرک  هک  يا  هدـعو  فالخرب  دوخ  ناوت 

هب ار  شقوقح  اّما  دنک ، یم  یهاتوک  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  هک  يا  هسّـسؤم  ای  هرادا  دـنمراک  تسا  نینچمه  .تسا  هدـش  هلماعم  رد 
، مزال ياه  هنیمز  شیپ  نیا  هب  ترایز  ماگنه  رد  ام  هّجوت  تسا و  قیقد  هزادـنا  هچ  ات  هصق  هک  بجع  .دـیامن  یم  تفایرد  لماک  روط 

! كدنا ردقچ 

لوبقمان زامن  نیدلاو و  هب  تناها  نیرتمک 

زامن یلوبق  عنام  نیدلاو : هب  تناها  نیرت  کچوک 

دروخرب هدرکن  يادـخ  رگا  زین  تسوا و  يونعم  تاـقیفوت  رد  يرثؤم  لـماع  دـنزرف ، زا  ود  نآ  یـشوخ  لد  رداـم و  ردـپ و  تیاـضر 
ماما زا  .دـیآ  یم  دوجو  هب  درف  ترایز  نآ  عبت  هب  زامن و  یلوبق  رد  يّدـج  عنام  دوش ، اـه  نآ  هب  یتناـها  نیرت  کـچوک  اـی  بساـنمان 

: دنا هدومرف  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص 

.ًهالَص (1) َُهل  ُهللا  ِلَبقَی  َمل  َُهل  ِناِملاظ  امُه  ٍِتقام َو  َرَظَن  ِهیََوبَأ  یلِإ  َرَظَن  نَم 

.دریذپ یمن  وا  زا  ار  يزامن  چیه  دنوادخ  دنا -  هدرک  ملظ  وا  هب  هک  یلاح  رد  درگنب -  كانبضغ  شردام  ردپ و  هب  هک  ره 

چیه 5. هک  انعم  نیا  هب  دنک  یم  مومع  هدافا ي  اجنیا  رد  هولص »  » ندمآ هرکن 
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یطیارـش رد  هتفرگ ، رارق  رادـشه  عنم و  دروم  نینچ  هک  يا  هدولآ  مشخ  دـنت و  هاگن  نیا  .دوش  یمن  هتفریذـپ  يدرف  نینچ  زا  يزاـمن 
یب هزاـجا ي  زین  هدـش  عـقاو  موـلظم  هک  یعقوـم  رد  ناـسنا  هب  یّتـح  فیرـش ، تیاور  دـنا ! هدرک  ملظ  وا  هب  ناـسنا  ِنیدـلاو  هک  تسا 
راک هب  فرط  هب  دنت  هاگن  هلحرم ي  زا  هلباقم  نیا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دهد ؛ یمن  مه  رـصتخم  رایـسب  ّدح  رد  ردام  ردپ و  هب  یمارتحا 

.دروآ درد  هب  ار  ناشلد  هک  دهد  تبسن  اه  نآ  هب  یتشز  ریبعت  ای  دنک  دنلب  ود  نآ  رب  ار  دوخ  يادص  درف  دور و  بسانمان  ظافلا  ندرب 
قّقحت مهم ، نیا  هب  هچ  نآ  دیـشیدنا و  دـنزرف ، زا  نیدـلاو  رطاخ  تیاضر  هب  دـیاب  زامن  یلوبق  رد  یّمهم  همّدـقم ي  ناونع  هب  نیاربانب 

.داد رارق  رظنّدم  ار  دشخب  یم 

یلع جاـح  فّرـشت  تیاـکح  زا  تمـسق  نیا  هک  میباـی  یمرد  رتـشیب  هاـگنآ  یلوبق  رد  ار  رداـم  ردـپ و  تیاـضر  یتاـیح  مهم و  شقن 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  اب  شیاهوگتفگ  زا  یکی  وا  .مینک  رورم  ار  يدادغب 

»؟ تسا لوبقم  ار  اضر  ترـضح  نم  تراـیز  :» متفگ «. سرپب :» دومرف «. مسرپب مهاوخ  یم  تسا ، یکچوک  هلأـسم ي  اندّیـس ! : » متفگ - 
یجاح موحرم  رـسپ  یـشابزاّزب ، نیـسح  دّمحم  یجاح  :» متفگ هللا »! مسب  :» دومرف هلأسم »! اندّیـس  :» متفگ هللاءاش » نا  تسا  لوبق  :» دومرف

دبع :» دومرف .مالّسلا  هیلع  اضر  دهشم  هار  رد  دوب  جراخم  رد  کیرش  قیفر و  نم  اب  وا  و  هن »؟ ای  تسا  لوبق  شترایز  یشابزاّزب ، دمحا 
لوبق شترایز  دوب ، ام  رفـسمه  دادـغب و  لها  زا  نالف ، :» متفگ هللا »! مسب  :» دومرف هلأسم »! اندّیـس  :» متفگ .تسا » لوبق  شتراـیز  حـلاص 

»؟ هن ای  تسا  لوبق  وا  ترایز  هن ؟ ای  يدینـش  ار  هملک  نیا  :» متفگ هللا »! مسب  :» دومرف هلأـسم »! اندّیـس  :» متفگ .دـش  تکاـس  سپ  تسا »؟
.دادن (1) یباوج 

.تسا هدرزآ  یتخـس  هب  ار  دوخ  ردام  تسا و  دادغب  بعل  وهل و  لها  هرمز ي  رد  درف  نیا  هک  دوب  هدش  مولعم  یلع  جاح  يارب  اهدـعب 
.یلیلد هب  اّما  دوب  هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  هب  رود  هار  زا  هک  نیا  اب  يدادغب  یلع  جاح  رفسمه 
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مدع يّدج و  مزال و  رما  کی  ردام  ردپ و  تیاضر  هلأسم ي  يور  رهب  .دنتسنادن  لوبقم  ار  شترایز  شردام  ءاذیا  زین  اوقت و  نتشادن 
.تسا ترایز  یلوبق  يارب  زاس  رطخ  لماع  کی  نآ 

یـضاران ترایز  هب  اه  نآ  نتفر  زا  ردام  ردپ و  رگا  هک  دنـشاب  هّجوتم  دـیاب  رئاز -  ناناوج  ًاصوصخ  مالّـسلا -  مهیلع  تیب  لها  راّوز 
یضار هب  دیاب  تسا -  نکمم  هک  عورشم  هلیـسو ي  ره  هب  لّوا -  مدق  رد  دریگ ، هلـصاف  اه  نآ  زا  ناشدنزرف  دهاوخن  ناشلد  دنوش و 
فرـص ًامّلـسم  یهلا -  تیاضر  ندروآ  رظن  رد  اب  دـندشن -  رما  نیا  هب  ّقفوم  رگا  دنـشاب و  مزتلم  اه  نآ  زا  نتـساوخ  هزاجا  ندومن و 

نآ زا  رت  مهم  هکلب  ترایز  اهنت  هن  دشابن  رئاز  هار  هقردـب ي  نیدـلاو ، رطاخ  تیاضر  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ یلوا  ترایز ، زا  ندرک  رظن 
رارق ءاذـیا  دروم  ًاتقیقح  اه  نآ   ) دـشاب قوقع  ّدـح  رد  ردام  ردـپ و  ییاضران  رگا  ناـیم  نیا  رد  تسا .  هتفر  اـنف  داـب  هب  مه  درف  زاـمن 

ار شزامن  درف  رگا  اذـل  دوب  دـهاوخ  هتـسکش  زامن ، تسا و  تیـصعم  رفـس  یترایز ، رفـس  دـنوش ) رطاخ  هدـیجنر  هدرزآ و  دـنریگ و 
.تسین مه  حیحص  یّتح  هکلب  تسین  لوبق  شزامن  اهنت  هن  دناوخب  هتسکش 

.تسا تیصعم  رفس  دنک ، یم  نیدلاو  ّقاع  هک  یترایزرفس 

ردپ لد  زا  ییاضران  نیا  رگا  تایاور  قباطم  تسین و  هتسب  دننک ، یم  ساسحا  دوخرد  نینچ  نیا  یلکـشم  هک  یناسک  يارب  هار  هّتبلا 
دیآ و یم  تسد  هب  ًادّدـجم  زامن ، یلوبق  طرـش  نیا  یهلا ، تمحر  فطل و  هب  دوش ، هتفای  زاب  اه  نآ  يدونـشخ  دـیآ و  نوریب  ردام  و 

.دندرگ یمن  دودرم  لیلد  نیا  هب  رگید  يدعب ، ياهزامن 

زامن یلوبق  عنام  رگید  : تبیغ

ساّنلا ّقح  هللا و  ّقح  نامزمه  عییضت  تبیغ :

مه تیصعم ، نیا  رد  .تسا  زامن  یلوبق  هدنرادزاب ي  لماوع  زا  رگید  یکی  ینامیا -  رهاوخ  ای  ردارب  هدیشوپ ي  بیع  راهظا  تبیغ - 
مزال نآ  نمـض  هکلب  تسین  یفاک  یلاعت  يراب  هاگراب  رد  هبانا  اهنت  هبوت ، يارب  .ساّنلا و  ّقح  مه  دوش و  یم  هتـشاذگ  اـپ  ریز  هللا  ّقح 

هتفرگ رارق  تبیغ  دروم  ِدرف  تسا 
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ار هزور  زامن و  یلوبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دوش  افیتسا  قوقح  نیا  يود  ره  ات  ددرگ  یـضار  هدننک  تبیغ  زا  زین 
: دنا هتسناد  هتسباو  تبیغ  هانگ  ندش  هدوشخب  هب  نینچ  نیا 

.ُُهبِحاص (1) َُهل  َرِفغَی  نَأ  ُالِإ  ًاموَی  َنیَعبرَأ  ُهَمایِص  ُهَتالَص َو ال  یلاعَت  ُهللا  ِلَبقَی  َمل  ًهَِملسُم  وَأ  ًاِملسُم  َباتغا  ِنَم 

زامن یلوبق  عنام  تبیغ :

تقو نآ  دوش ، یم  ناسنا  هزور ي  زاـمن و  ندـشن  لوبق  ثعاـب  زور  لـهچ  اـت  يا  هعیـش  درف  رـس  تشپ  ندرک  تبیغ  راـب  کـی  یتقو 
حلاص لامعا  ریاس  زین  هزور و  زامن و  دشاب ) رـصُم  هدرکن -  يادخ  هانگ -  نیا  ماجنا  رب   ) دشاب تبیغ  لها  درف ، رگا  هک  تسا  نشور 
تبیغ دارفاو  مینک  هبوت  ادخ  هاگشیپ  رد  هانگ  نیا  زا  هک  تسا  بوخ  هچ  یترایز  ره  زامن و  ره  زا  شیپ  اذل  .تسا  هدومن  هابت  ار  دوخ 

یـضار هورگ  رد  ار  زامن  ّتیّمها  هب  یلمع  یلوبق  دـنوادخ  .میریگب (2)  یپ  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  فیاظو  مییاـمن و  یـضار  ار  هدـش 
لوبقم وا  هزور ي  لهچ  هزور ي  زامن و  ددرگن  هدوشخب  قح ، بحاص  طّـسوت  هدـننک ، تبیغ  اـی  هداد و  رارق  هدـش  تبیغ  درف  ندرک 

(9 .دتفا یمن  دنوادخ  لوبقم  زین  وا  رگید  لمع  ره  ترایز و  نآ  لابند  هب  دوب و  دهاوخن 
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ص 146. رابخالا ، عماج  - 1
دروم درف  زا  ّتیلالح  بلط  دروم  رد  اّما  .دـنا  هداد  اوتف  نآ  بوجو  هب  رـصاعم  ياهقف  همه ي  هک  تسا  يا  هفیظو  تمادـن  هبوت و  - 2
دنراد بجاو  طاـیتحا  یناـسارخ  دـیحو  هللا  هیآ  ترـضح  دـننام  رـصاعم  ياـهقف  زا  یخرب  وا ، يارب  رافغتـسا  زین  هتفرگ و  رارق  تـبیغ 

.دنا هدرک  بحتـسم  طایتحا  یخرب  و  هلأسم ي 29 ) یناسارخ ج 1 ، دـیحو  هللا  هیآ  هیـشاح ي  اب  ییوخ  هللا  هیآ  نیحلاّـصلا ، جاـهنم  )
هلأسم ي 29) ج 1 ، یناتسیس ، هللا  هیآ  ییوخ و  هللا  هیآ  نیحلاّصلا  جاهنم  )
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زامن یلوبق  ّدس  : ساّنلا ّقح 

.تسین لوبقم  زامن ، ددرگن  فرطرب  ساّنلا  ّقح  ات 

: دنیامرف یم  دننک و  یم  شرازگ  ار  دوخ  هب  لاعتم  راگدرورپ  تاماهلا  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ 

مُهنِم ٍدَحَأ  َدـنِع  يدابِع  نِم  ٍدَـحَِأل  یتوُیب َو  نِم  ًاتَیب  اُولُخدَـی  َکَموَق ال  رِذـنَأ  َنیرِذـنُملا ! اخَأ  ای  َنیلَـسرُملا َو  اخَأ  ای  نَأ  ََّیلِإ  ُهللا  یَحوَأ 
.َهَمَلظَملا (1) َکِلت  َّدُرَی  یّتَح  َّيَدَی  َنَیب  یّلَُصی  ًاِمئاق  َمادام  ُُهنَعلَأ  ّینِإَف  ٌهَمَلظَم 

زا يا  هناـخ  هب  هک  هد  رذـح  ار  دوخ  موق  ناگدـنهد ! میب  ردارب  يا  و  یهلا ]  ] ناگداتـسرف ردارب  يا  :» هک دوـمرف  یحو  نم  هب  دـنوادخ 
نم هک  ارچ  دنا ] هتخادرپن  ار  نآ  و   ] تسا ناشندرگ  رب  یّقح  نم ، ناگدنب  زا  يا  هدـنب  يارب  هک  یلاح  رد  دـنوشن  دراو  نم  ياه  هناخ 

« .دنادرگ زاب  شبحاص ] هب   ] ار قح  نآ  هک  نیا  ات  منک  یم  تنعل  هداتسیا  زامن  هب  نم  ربارب  هک  مادام  ار ] یسک  نینچ  ]

.دزیخرب تدابع  هب  رگا  یّتح  دنک  یم  نیرفن  ار  مدرم  ّقح  عییضت  لها  لاعتم ، دنوادخ 

لخاد زا  ار  دوخ  تّما  موق و  هک  دیامرف  یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  .دنتسه  لاعتم  يادخ  ياه  هناخ  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هقارم  دجاسم و 
زین هّمئا  هدعاقلا  یلع  .تسا  نانآ  هدهع ي  رب  مدرم  رگید  زا  یقوقح  ّقح و  لوخد ، ماگنه  رد  رگا  دهد ؛ رذح  اه  هناخ  نیا  هب  ندـش 

.دنریگ یمن  شلیوحت  حالطصا ، هب  دنهد و  یمن  وا  هب  لوخد  نذا  طباوض  قبط  رب  دنریذپ و  یمن  روضح  هب  ار  يدرف  نینچ 

رارق راگدرورپ  تمحر  لومـشم  اهنت  هن  شنتفر  ترایز  اب  دشاب ، هدرکن  تیاعر  ار  سانلا  ّقح  يدرف  یتقو  طباوض  دعاوق و  ساسا  رب 
.دوش یم  غیرد  وا  زا  شیایلوا  ادـخ و  تیانع  تاکرب  راثآ و  تراـیز  زاـمن و  ماـگنه  رد  ددرگ و  یم  مورحم  نآ  زا  هکلب  دریگ  یمن 

تنعل 2. دروم  دوش  لزان  وا  رب  تمحر  هک  نآ  ياجب  دزادرپ ، یم  ترایز  هب  ای  دناوخ  یم  زامن  هک  یمادام 
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.دنک ادا  ار  نارگید  قوقح  هک  نیا  ات  تسا  راگدرورپ 

ساّنلا ّقح  قادصم  نیرت  مهم  مالّسلا ، هیلع  ماما  مهس  قح و 

مهیلع تیب  لها  رئاز  رگا  اذـل  .تسا  ماما  ّقح  دـیآ ، یم  درف  ندرگ  رب  نیریاـس  بناـج  زا  هک  اـهقح  نیا  نیرت  مهم  هک  تسا  حـضاو 
قیرط هب  دـهد ، رارق  لامعا  دروم  دوخ  لاوما  رد  ار  شماما  ّقح  مهـس و  تخادرپ  دـشابن و  سمخ  نداد  لها  هدرکن  يادـخ  مالّـسلا 

.دشاب وا  ءایلوا  راگدرورپ و  یهّجوت  یب  نیرفن و  نیا  لومشم  دناوت  یم  یلوا 

زا يا  هملظم  دزاسن ، مورحم  ناشمّلـسم  قوقح  زا  ار  مدرم  دـشابن ، تناـیخ  لـها  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  لوبقم  تراـیز  زاـمن و  سپ 
.دراد هاگن  یضار  دوخ  زا  ار  دننک -  یم  هبلاطم  یّقح  وا  زا  هک  وا -  ناگدنب  دنوادخ و  دشابن و  یقاب  شا  هدهع  رب  نارگید 

نآ یلوبق  ّلخم  : زامن فافختسا 

نآ یلوبق  عنام  زامن : ندرمش  فیفخ 

هداد زامن  هب  دـیاب ، هک  یتّیّمها  رگا  .تسا  نآ  ندرمـش  کبـس  فافختـسا و  دریگ ، رارق  زاـمن  یلوبق  ربارب  هک  یعناوم  زا  رگید  یکی 
رد ددرگن و  تیاعر  نآ  تابجاو  همه ي  هظحالم ي  اب  دوخ  تقو  رد  زاـمن  حیحـص  ندروآ  اـجب  رد  عراـش  رظنّدـم  طیارـش  دوشن و 

.تسا هداد  خر  زامن  ندرمش  فیفخ  ِراوگان  قافّتا  دوش ، هداد  جرخ  هب  لامها  يراگنا و  لهس  یلهاک و  نآ  ماجنا 

.دبای یم  فلتخم  قیداصم  دارفا ، بتارم  هب  هتسب  تسا و  یبسن  يرما  زامن  فافختسا 

شتفرعم ساسارب  هک  یمازتلا  دّیقت و  نازیم  بسانت  هب  یسک  ره  .دراد  فلتخم  بتارم  تسا و  یبسن  يرما  زامن  ندرمـش  فیفخ  هّتبلا 
يدرف لاثم ، روط  هب  .ددرگ  یّقلت  زامن  ندرمش  فیفخ  قادصم  هک  دنک  يراک  تسا  نکمم  دشاب ، هتشاد  دنمشزرا  لمع  نیا  هب  دیاب 

هب تبسن  شفافختسا  قادصم  وا ، مازتلا  دّیقت و  مدع  نیمه  تسا ، راگنا  لهس  لهاک و  زامن ، هب  مازتلا  ندروآ و  ياج  هب  ِلصا  رد  هک 
هچ رگا  دـهد ، یم  ّتیّمها  نآ  هماقا ي  هب  دوش و  یمن  كرت  شزامن  یّلک  روط  هب  تساراد و  ار  مازتلا  نیا  هک  يدرف  اّما  .تسا  زاـمن 

وا زا  يرتشیب  ياه  دّیقت  یلو  هدنارذگ  ار  هلحرم  نیا 
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هب تبسن  لمعرد  یلوبق  طیارـش  هب  تبـسن  تفرعم  دوجو  اب  ای  درواین  اجب  یتقو  لّوا  ار  شزامن  رگا  يدرف  نینچ  ًالثم  .دور  یم  راظتنا 
.تسا هدرمش  فیفخ  ار  زامن  دنک ، لامها  اه  نآ 

ِتیاعر رتالاب ، تّحص و  طورش  تیاعر  رد  طورش  تیاعر و  رد  فرص  ّتیساّسح  یکی  تسا : هبتر  ود  ياراد  زامن ، هب  نداد  ّتیّمها 
یلوبق تّحص و  طرش  نامأوت 

يازجا حیحص  ماجنا  هب  هتـسباو  دوخ  هک  زامن -  نتـشاد  تّحـص  ندروآ و  ياجب  تسخن  هبتر ي  رد  تسا ، حرطم  هبتر  ود  اجنیا  رد 
یبجاو چیه  دنک  یم  یعس  دشاب ، ّتیّمها  زئاح  یسک  يارب  الاو  تدابع  نیا  رگا  .دشاب  یم  نآ  ندرمشن  فیفخ  هناشن ي  تسا -  نآ 

اب رما  کی  ناونع  هب  زاـمن  اـب  وا  هنوگ ، نیا  .دـهدن  تسد  زا  ار  نآ  تّحـص  طرـش  مک  تسد  دـنکن و  راذـگ  ورف  ار  نآ  تاـبجاو  زا 
نسحا وحن  هب  دیامن و  ظفح  نآ  رد  ار  بجاو  بناوج  ًاقیقد  دیامن  یم  یعس  هک  تسا  نیا  .دنک  یم  دروخرب  یتایح  مّهم و  شزرا و 

.دناسر شماجنا  هب 

هب زین  رگید  داعبا  رد  دنک  یم  یعـس  تساراد ، ار  تابجاو  هب  مازتلا  هک  يدرف  رتالاب ، هبتر ي  رد  دوش ؛ یمن  متخ  اج  نیمه  هب  راک  اّما 
زین تّحـص و  طیارـش  ندروآ  فک  هب  هناش ي  هب  هناش  هک  تسا  نیا  .دیامن  تظفاحم  تافآ ، سرتسد  زا  ار  نآ  دنک و  هّجوت  شزامن 

.دربب شیوخ  زامن  زا  ار  ضیف  نیرتالاب  هرهب و  نیرتهب  هک  تسا  نآ  رکف  هب  اه -  نیا  زا  شیپ  یّتح  و  زامن -  تاّبحتسم  هب  يدنب  ياپ 

نیا رد  وا  شالت  .دنک  کیدزن  یلوبق  ياه  كالم  هب  ار  شزامن  هک  دـتفا  یم  نیا  یپ  رد  ییالاب  زکرمت  ّتیـساّسح و  اب  هک  تسا  نیا 
ّتیّمها هک  یسک  لباقم ، رد  اّما  .دبلط  یم  ار  دوخ  ّصاخ  يوپاکت  کی  ره  هک  تسا  زامن  یلوبق  تّحص و  دعب  ود  هب  فوطعم  هنیمز 

دناوخ یم  مه  يزامن  رگا  تسا و  يراگنا  لهس  لامها و  لها  روکذم ، دعب  ود  ره  رد  دراد ، تلفغ  نآ  هب  تبـسن  ای  هتفاینرد  ار  زامن 
.درادن نآ  یلوبق  تّحص و  طیارش  ظفح  رد  یتّقد  شالت و  چیه 

یّتح هک  تسا  يا  هنوگ  هب  زامن  هب  تبسن  درف  دید  یطیارش  نینچ  رد 
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دیاب هک  يزامن  .دهد  یم  ماجنا  دوخ  زا  فیلکت  عفر  يارب  ار  نآ  ًافرـص  هک  تسا  دقتعم  درادن و  لوبق  هدناوخ  هک  ار  يزامن  شدوخ 
هب دوش ؛ یم  هجاوم  لّزنت  اب  دارفا  رظن  رد  هاگ  دشاب ، راگدرورپ  هب  وا  برق  هلیـسو ي  هللا و  هفرعم  ياه  هّلق  جوا  هب  نمؤم  جورع  ناکلپ 

.دنرادن هیام  یب  یندش  تسار  مخ و  زج  يا  یّقلت  نآ  زا  هک  يا  هنوگ 

.دنک ادخ  زا  یلوبق  عّقوت  ات  دشاب  هتشاد  لوبق  ار  دوخ  زامن  دیاب  ناسنا  دوخ  مک  تسد 

هیلع قداص  ماما  .دـباین  دوخ  همانراک ي  رد  لوبقم  زامن  کی  اّما  درذـگب  يدرف  رمع  زا  يدامتم  ياهلاس  دراد  ناکما  هک  تسا  نینچ 
: دنیامرف یم  مالّسلا 

مُِکناریج َو نِم  َنوفِرعََتل  مُکَّنِإ  ِهللا  اذه َو  نِم  ُّدَشَأ  ٍءیَش  ُّيًأَف  ًهَدِحاو  ًهالَـص  ُهنِم  ُهللا  َِلبَق  ام  ًهَنَـس َو  َنوسمَخ  ِلُجَّرلا  یَلَع  یتأََیل  ُهَّنِإ  ِهللا  َو 
.ِهب ُّفَخَتـُسی  ام  ُلَبقَی  َفیَکَف  َنَسَحلا  ّالِإ  ُلَبقَی  َّلَجَوَّزَع ال  َهللا  َّنِإ  اِهب  ِهفافِختـسِال  ُهنِم  اهَِلبَق  ام  مُکِـضعَِبل  یّلَُـصی  َناک  َول  نَم  مُِکباحـصَأ 

(1)

نیا زا  رت  تخـس  زیچ  هچ  سپ  تسا ؛ هتفریذپن  وا  زا  زامن  کی  یّتح ]  ] ادخ هک  یلاح  رد  درذگ  یم  يدرف  رب  لاس  هاجنپ  مسق  ادخ  هب 
رطاخ هب  درازگ ، یم  زامن  امش  زا  یخرب  يارب  رگا  هک  ار  یسک  دیسانش  یم  ناتنانیشنمه  ناگیاسمه و  زا  امش  دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟

هک ار  يزاـمن ]  ] نآ هنوگچ  سپ  .دوش  یمن  اریذـپ  ار  وکین  لـمع ]  ] زج ادـخ  هک  یتسرد  هب  دـیتفریذپ ؛ یمن  وا  زا  ندرمـش  کـچوک 
؟ دریذپ یم  دریگ ، یم  رارق  فافختسا  دروم 

.لاعتم يادخ  هب  دسر  هچ  تسا ، دودرم  مه  اهناسنا  تواضق  ماقم  رد  شزامن  دناوخ ، یم  تبغر  لیم و  یب  زامن  هک  یسک 

لوبقم ادخ  هاگـشیپ  رد  اه  نآ  زا  یکی  اّما  درازگب ، زامن  لاس  هاجنپ  لهچ -  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رت  زیگنا  هعجاف  رتدب و  زیچ  چیه 
ناـسنا يارب  یّتـح  رگا  هک  درازگ  یم  زاـمن  يا  هنوگ  هب  درمـش  یم  راوخ  دـنک و  یم  ریقحت  ًـالمع  ار  زاـمن  هک  یناـسنا  .دوشن  عـقاو 

.9 کچوک رطاخ  هب  يرگید  نآ  دروآ ، یم  ياج  هب  دبای -  یهگآ  وا  رهاظ  زا  دناوت  یم  طقف  هک  يرگید - 
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.دش یمن  اریذپ  وا  زا  نتسنادن  ردق  ندرمش و 

یلیم و یب  اب  تسین و  لئاق  یهاگیاج  نأش و  نآ ، هب  لمع  يارب  شا  یگدـنز  رد  زاـمن و  يارب  دوخ  نورد  رد  ًاـساسا  یناـسک  نینچ 
زج هک  ییادخ  بیترت  نیا  هب  .دهد  یمن  شندرک  رازگرب  بوخ  هب  ینادنچ  ّتیّمها  دزادرپ و  یم  نآ  ماجنا  هب  تبغر  هزیگنا و  نودب 

.تسا هدومن  هظحالم  ار  وا  بسانمان  دروخرب  هک  ارچ  دریذپ ؛ یمن  وا  زا  ار  زامن  نیا  دنک ، یمن  لوبق  یسک  زا  ار  نسح  وکین و  لمع 

یـسک رگا  .تسا  هتـشگ  لاعتم  راگدرورپ  اب  ام  طابترا  لپ  هدـش و  اطع  ام  هب  میـشاب  شقیال  هک  نآ  یب  هک  تسا  یهلا  يرهوگ  زامن 
نماد نآ  فافختـسا  هب  دنادب  ّتیولوا  ّتیّمها و  دـقاف  هداتفا و  اپ  شیپ  يرما  ار  نآ  دـنکن و  دای  میظعت  اب  نارگید  دوخ و  دزن  ار  زامن 

.تسا هدومن  عیاض  ار  دنمشزرا  هّیطع ي  نیا  نارفک و  ار  ادخ  تمعن  نیا  ییوگ  هدز و 

نآ ندرک  عیاض  قادصم  زامن : دودح  تقو و  ندرکن  تیاعر 

: دنیامرف یم  ناشیا  دیوگ ، یم  نخس  وا  اب  درف  زامن  هک  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

ِریَغ یف  تَعَفَترا  اذِإ  ُهللا َو  َکَظِفَح  ینَتظِفَح  ُلوقَت  ٌهَقِرـشَم  ُءاضَیب  َیِه  اـِهبِحاص َو  یلِإ  تَعَجَر  اـِهتقَو  ِلَّوَأ  یف  تَعَفَترا  اذِإ  َهـالَّصلا  َّنِإ 
.ُهللا (1) َکَعَّیَض  ینَتعَّیَض  ُلوُقَت  ٌهَِملظُم  ُءادوَس  َیِه  اِهبِحاص َو  یلِإ  تَعَجَر  اهِدودُح  ِریَِغب  اِهتقَو 

یم .تسا  ینارون  دـیپس و  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم  زاب  شبحاص  يوس  هب  دور  یم  الاب  شتقو  لّوا  رد  زاـمن  هک  یماـگنه  قیقحت ، هب 
يوس هب  دور ، ـالاب  نآ  دودـح  تیاـعر  نودـب  تقو و  ریغ  رد  هک  یماـگنه  و  دـنک » تظفاـحم  ادـخ  يدرک ، تظفاـحم  ارم  : » دـیوگ

.4« .دنک تعیاض  ادخ  يدرک  عیاض  ارم  : » دیوگ یم  تسا ، کیرات  هایس و  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم  زاب  شبحاص 
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.دیامن یم  شنیرفن  هدش ، عیاض  زامن  دنک و  یم  اعد  ار  ناسنا  لوبقم ، زامن 

.تسا هتـشگ  هابت  مولظم و  دیدرگن ، ماجنا  بسانم  نامز  تقو و  رد  دـشن و  هماقا  تسا  نآ  تلزنم  بسانم  هک  یطیارـش  اب  زامن  یتقو 
هتـسیاش هک  هنوگ  نآ  دوش و  تیاعر  نآ  دودح  ّدح و  هک  دـنک  یم  اضتقا  اهبنارگ -  يرهوگ  ییاراد و  ناونع  هب  زامن -  زا  تظافح 
شیاعد وا  زامن  نیمه  دوب و  دـهاوخ  درف  لمع  لـصاح  نکفا ، وترپ  ینارون و  يزاـمن  دـش ، نینچ  یتقو  .ددرگ  دروخرب  نآ  اـب  تسا 

عییضت هب  نآ ، هرابرد ي  عرش  بولطم  طیارش  ریاس  زامن و  تقو  هب  ندوبن  دنباپ  هنرگ  دهاوخ و  یم  ار  وا  تظافح  ادخ  زا  دنک و  یم 
وا طوقس  هّرد ي  دشاب  درف  دوعص  نابدرن  هک  نآ  ياجب  يزامن  نینچ  .دنک  یم  رات  هریت و  هایـسور و  ار  نآ  دماجنا و  یم  شریقحت  و 

.دبلط یم  يدوبان  تّفخ و  شیارب  فافختسا ، نیا  لباقم  رد  ادخ  زا  دوب و  دهاوخ 

يادخ شیپ  شندش  هتفریذپ  زین  نآ و  نسُح  ییوکین و  هک  ارچ  درک ؛ ادا  ار  نآ  ّقح  تسناد و  ردق  دیاب  ار  یتمیق  میظع و  جـنگ  نیا 
هب داتفا و  دهاوخن  لوبقم  بولطم و  زگره  دشاب ، هدـش  هابت  هک  یلمع  هنرگ  تسا و  قح  يادا  یـسانش و  ردـق  نیمه  هب  هتـسب  لاعتم ،

ریقحت و مشچ  هب  شیادـخ  اب  دوخ  طابترا  هب  هک  یـسک  .داد  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  شزرا و  زین  درف  ياـهترایز  نآ  لاـبند 
تیاـنع و میرکت و  توارط و  زا  زین  وا  تراـیز  تشاد و  دـهاوخن  قیثو  محتـسم و  يا  هطبار  زین  شماـما  اـب  ًامّلـسم  درگن ، یم  راـکنا 

.دنام دهاوخ  هرهب  یب  شریذپ 

زامن ندش  دودرم  لماع  : بلق روضح  مدع 

.دشاب شندب  هارمه  زامن  ماگنه  رد  دیاب  ناسنا  بلق 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنانچ  .تسا  نآ  ماجنا  ماگنه  رد  وا  بلق  روضح  ناسنا ، زامن  یلوبق  رد  ّتیّمها  زئاح  رایـسب  لـماع  رگید 
: دندومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و 

.ِهنََدب (1)0. َعَم  ُُهبلَق  ُرُضحَی  ٍدبَع ال  َهالَص  ُهللا  ُلَبَقی  ال 
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.دریذپ یمن  دشابن ، هارمه ] نآ  هماقا ي  ماگنه  رد   ] شندب اب  شبلق  هک  ار  يا  هدنب  زامن  دنوادخ 

رد دـیاب  هک  تسا  یمدآ  بلق  نیا ، زا  شیپ  شیب و  هکلب  دنـشاب ، نآ  هب  لوغـشم  دـیاب  زامن  ماگنه  رد  هک  تسین  ناـسنا  حراوج  اـهنت 
ندـب اب  دـنار و  یم  نابز  رب  هچ  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  زامن  رد  بلق  روضح  زا  روظنم  .دـشاب  هتـشاد  روضح  تدابع ، نیا  نایرج 
دوجـس عوکر و  هب  دنیوگب و  رکذ  تداع ، رـس  زا  ناسنا  نابز  تسد و  اهنت  رگا  .دشاب  هتـشاد  مدامد  یهاگآ  دوش ، یم  بکترم  دوخ 

؛ دنشاب زکرمتم  نآ  رب  ًالماک  ناسنا  ّساوح  هک  دوش  یم  هتفریذپ  ًالماک  يزامن  هکلب  .تسناد  ادخ  لوبقم  ار  زامن  ناوت  یمن  دنزادرپ ،
.دشاب هتشاد  ریس  يرگید  ياج  رد  ناسنا  حور  دنک و  ار  دوخ  راک  ندب  هک  نیا  هن 

.دشاب نایم  رد  بلق  روضح  هک  دوش  یم  هتفریذپ  نازیم ، نآ  هب  اهنت  زامن  زا 

.دنک هدهاشم  نآ  رهاظ  رد  یصقن  رظان ، درف  هک  نآ  نودب  میشیدنا ، یم  فلتخم  لئاسم  هب  زامن  نایم  رد  هک  هدش  تاقوا  زا  يرایسب 
نیا رد  .تسین  دشاب ، زکرمتم  دیاب  هک  اجنآ  نامحور  نهذ و  اّما  تسا ، هار  هب  نامدّهشت  دوجس و  عوکر و  دیوگ و  یم  رکذ  نامنابز 
دزن رد  نآ  یلوبق  هن  رگ  دنک و  یهارمه  وا  ندب  اب  زین  ناسنا  بلق  هک  دوب  دهاوخ  هتفریذپ  زامن  زا  ردق  نامه  هک  تسناد  دیاب  عاضوا 

: دنا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ یفتنم  لاعتم  يادخ 

.ِهبلَِقب (1) اهنِم  ِهیَلَع  َلَبقَأ  ام  ّالِإ  ِِهتالَص  نِم  ُلَبُقی  َدبَعلا ال  َّنِإ 

.تسا هدرک  ور  نآ  هب  شبلق  يرادقم  نآ  رگم  دوش ، یمن  هتفریذپ  هدنب  زامن  زا  قیقحت  هب 

تاکرح و راکذا و  نیماضم  هب  ندوب  هّجوت  یب  یترپ و  ساوح  هنرگ  دراد و  یپ  رد  ار  نآ  یلوبق  زامن ، زا  تمـسق  ره  رد  یبلق  لاـبقا 
.7 .دوش یم  ثعاب  ار  تمسق  نآ  یلوبق  مدع  یشخب ، ره  رد  زامن  تانکس 
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.دوش یمن  هتشون  وا  يارب  درف  زامن  مهد  کی  ای  مشش  کی  هاگ 

یم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .ددرگ  یمن  هتفریذپ  زامن  زا  مهد  کی  ای  مشش  کی  هاگ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دنور  نیا 
: دنیامرف

.اهنِم (1) َلَقَع  ام  ِِهتالَص  نِم  ِدبَعِلل  ُبَتُکی  امَّنِإ  اهُرشُع َو  اهُسدُس َو ال  َُهل  ُبَتُکی  َهالَّصلا ال  یِّلَُصَیل  َدبَعلا  َّنِإ 

یقاب شیارب  يرادقم ]  ] نآ اهنت  هدنب  زامن  زا  دوش و  یمن  هتـشون  نآ  مهد  کی  ای ]  ] مشـش و کی  وا  يارب  اّما ]  ] درازگ یم  زامن  هدـنب 
[. دنک یم  هچ  دیوگ و  یم  هچ   ] تسا هدیمهف  نآ  زا  هک  دنام  یم 

« اهنم لقع   » ریبعت .دنک  عمج  دیوگ ، یم  هچ  نآ  رب  ار  دوخ  نهذ  دناوت  یمن  دـشاب ، دوخ  رب  رود و  هّجوتم  زامن ، ماگنه  رد  هک  یـسک 
رد اهنت  تسا و  زامن  یلوبق  طرـش  نآ ، رب  نامرطاخ  نهذ و  ندوب  عمج  مینک و  یم  مییوگ و  یم  هچ  نآ  ندیمهف  هک  دهد  یم  ناشن 

، تسا نآ  ماـجنا  لاـح  رد  هچ  نآ  رب  تسا و  ّتتـشتم  ناـسنا ، رکف  هک  یعقاوم  رد  هن  دوـش ؛ یم  قّـقحم  یلوـبق  هک  تسا  ماـگنه  نیا 
رارق عاعّـشلا  تحت  زامن ، هب  وا  تیانع  هّجوت و  ًاعبط  دـشاب ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناـسنا  ّساوح  یتقو  .تسین  زکرمتم  هّجوتم و  ًـالماک 

.دریگن رارق  راگدرورپ  هتفریذپ ي  وا  زامن  زا  يرسک  تسا  نکمم  نینچ  نیا  دریگ و  یم 

زامن رد  ناشیا  هداعلا ي  قوف  بلق  روضح  تیب و  لها  هریس ي 

رود و زا  هک  يوحن  هب  دراد ، زامن  ماگنه  رد  لاعتم  يادـخ  اب  تاجانم  رد  ناشیا  قارغتـسا  زا  ناشن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هریس ي 
ار يدادخر  چیه  رگید  هک  دنا  هدرک  یم  زاورپ  زامن  ینامسآ  جوا  رد  يا  هنوگ  هب  دنا و  هدش  یم  هدنک  عطقنم و  ًالماک  دوخ  فارطا 

.دنا (2) هدیشیدنا  یمن  راگدرورپ  زج  يرگید  رما  چیه  هب  هتفای ، یمن  دوخ  فارطا  رد 

زا دـیاش  .مینک  ادـتقا  وا  هویـش ي  نیا  هب  دـهد -  یم  هزاجا  نامناوت  هک  اجنآ  ات  يردـق -  میور ، یم  ماما  ترایز  هب  هک  ییام  شاـک 
جراخ 5. نامتردق 
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هب مینک و  زاـمن  رد  زکرمت  هب  راداو  ار  دوخ  میناوت  یم  هک  تسه  ردـق  نیا  اـّما  میریگ ، جوا  دوـخ  رب  رود و  زا  ناـنچ  نآ  هک  مینادـب 
.مینک يزاس  رتسب  دوخ ، ترایز  نآ  یپ  رد  زامن و  یلوبق  يارب  میناوتب  بیترت  نیا  هب  ات  میوشن  لقتنم  هّقرفتم  راکفا  هب  دوخ  رایتخا 

نز زامن  ندیدرگ  لوبقمان  لماع  : رسمه زا  رهوش  ییاضران 

نز زامن  یلوبق  عنام  نز : زا  رهوش  ییاضران 

زامن و یلوبق  دـناوت  یم  هک  ارچ  دریگ ؛ رارق  هّجوت  دروم  اهمناخ  يارب  هدـنهد  رادـشه  هناشن ي  کی  ناونع  هب  دـیاب  رهوش ، ییاضران 
.دیامن لطاب  هدوهیب و  وحم و  یلاعت ، قح  تدابع  هار  رد  ار  اه  نآ  يوپاکت  شالت و  دنک و  هجاوم  کلـشم  اب  ار  ناشیا  تادابع  ریاس 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ٌهالَص مَُهل  ُلَبُقت  ٌهََعبرَأ ال 

.دوش یمن  هتفریذپ  يزامن  چیه  هورگ  راهچ  زا  و 

: دننک یم  دای  نینچ  ناشیا  هتسد ي  کی  زا  و 

.ِهنذِإ (1) ِریَِغب  اهِجوَز  ِتَیب  نِم  ُجُرخَت  ُهَأرَملا 

.دوش یم  جراخ  وا  هزاجا ي  نودب  شرهوش  هناخ ي  زا  هک  ینز 

.ددرگ یمن  هتفریذپ  يزامن  دوش ، جراخ  هناخ  زا  رهوش  هزاجا ي  یب  هک  ییوناب  زا 

فالخ ناشرهوش ، هزاجا ي  نودب  جح ) دننام  بجاو  جورخ  زجب   ) دـشاب هک  يدوصقم  ضرغ و  ره  هب  اهمناخ  يارب  هناخ  زا  جورخ 
هب .تسا  ناشیا  تادابع  ریاس  اهزامن و  ندـش  دودرم  تفرگ ، دـهاوخ  ار  اهمناخ  نابیرگ  یمادـقا  نینچ  اب  هک  يا  هجیتن  تسا و  عرش 

اهزامن و یلوبق  لماع  کی  هک  دشاب  هّجوتم  دیاب  دراد ، ار  یترایز  ياه  نیمزرـس  هب  تبرغ  دـصق  ییاهنت  هب  ییوناب  هک  یماگنه  هژیو 
دنک و باسح  شترایز  یلوبق  يور  دناوت  یمن  وا  رهوش ، يدنسرخان  تروص  رد  ّالا  تسا و  رفس  نیا  زا  رهوش  تیاضر  شیاهترایز 

.2 .دراگنیب یلاخ  تسد  ار  دوخ  دیاب  شیپ ، زا 
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.تسا رگیدکی  اب  ارادم  نارسمه ، یهلا  هفیظو ي 

ًاـضرف تیاضر ، مدـع  نیا  هب  ملع  اب  هزاجا و  نودـب  وا  يوناب  رهوش ، رظن  تساوخ و  مغر  یلع  هک  دوش  یم  هدـهاشم  هاـگ  هنافـسأتم 
هک دوب  هّجوت  یب  دیابن  اّما  بوخ ، همه  اه  نیا  .دنک  یم  كرت  ار  هناخ  ای ...  نابعش  همین س  نشج  يرازگرب  ای  دجـسم  هب  نتفر  يارب 

قیمع حیحص و  تیبرت  هب  دراد و  هگن  یـضار  ار  شرهوش  دنک ، یم  اضتقا  وا  یهلا  هفیظو ي  تسا  یگدنب  رب  ادخ  اب  یمدآ  رارق  رگا 
.دزادرپب شنادنزرف 

ناشنارسمه ّقح  رد  هک  دهد  یمن  هزاجا  ناشیا  هب  هجو  چیه  هب  هدرک و  نارسمه  اب  تمیالم  هب  رما  نادرم  هب  مالسا  سّدقم  عرش  هّتبلا 
دنک و یم  يریگ  تخس  اج  یب  يدرم  رگا  رگید ، يوس  زا  یلو  دنزادرپب ، نانآ  متـش  مانـشد و  رازآ و  هب  هدرکن  يادخ  ای  دننک  افج 
هب دیاب  زین  ناوناب  هکلب  .تسین  وا  اب  تفلاخم  هضراعم و  جالع ، هار  اّما  هدرک ، هابتـشا  هک  نیا  اب  دـنز ، یم  رـس  وا  زا  لومعمان  يراتفر 

هگن یضار  دوخ  زا  ار  شیوخ  نارهوش  تسین ، عورشمان  لوقعمان و  درم ، هتساوخ ي  هک  یتروص  رد  دننک و  لمع  شیوخ  هفیظو ي 
.دنراد

.تسین هتفریذپ  دشاب ، نیگمشخ  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  زامن 

لامعا همان ي  رد  لوبقم  يزامن  ًامّلسم  دشاب ، هتشادن  رطاخ  تیاضر  وا  زا  عورـشم  یلیلد  هب  دریگ و  مشخ  دوخ  رـسمه  رب  يدرم  رگا 
: دنیامرف یم  یفّرعم  ادخ  هاگرد  لوبقمان  ار  هورگ  هس  زامن  رگید ، یتیاور  رد  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنام  دهاوخن  نز  نآ 

: دریذپ یمن  نانآ  زا  ار  يزامن  چیه  دنوادخ  هک  دنهورگ  هس 

: دنرمش یم  رب  ار  ینانز  نینچ  اه  نآ  هرمز ي  زا  و 

.ٌطِخاس (1) اهیَلَع  اهُجوَز  تَتاب َو  ٌهَاَرمِإ 

.تسا كانمشخ  وا  زا  شرهوش  هک  یلاح  رد  دروآ ، حبص  هب  ار  بش  هک  ینز 

یترایز 5. رفس  نایرج  رد  ًاصوصخم  یّلک و  روط  هب  دیاب  بیترت  نیا  هب 

383 ص :
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هک ندرک -  يرادرهوش  بوخ  اب  دنهد و  ّتیّمها  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  دوخ ، نارهوش  تیاضر  هب  اهمناخ  نآ ، زا  سپ  شیپ و 
دیلک یهلا ، ياـضر  بسک  اـب  مه  دـننک و  مارآ  هدوسآ و  نیریـش و  ار  دوخ  یگدـنز  مه  هدـش (1) - هتـسناد  نز  داهج  تایاور ، رد 

.دنروآ تسد  هب  ار  دوخ  ياه  ترایز  زامن و  یلوبق 

یسدق ثیدح  رد  زامن  یلوبق  رگید  طورش 

: تسا هتشگ  میسرت  نینچ  زامن ، یلوبق  طیارش  زا  رگید  يا  هتسد  یسدق ، یثیدح  رد 

يرکِذـِب َو ال ُهَراهَن  ُعَطقَی  یلجَأ َو  نِم  ِتاوَهَّشلا  ِنَع  ُهَسفَن  ُّفُکَی  یتَمَظَِعل َو  َعَضاوَت  نَّمِم  َهالَّصلا  ُلَبقَأ  امَّنِإ  یلاعَت : َكَراـبَت َو  ُهللا  َلاـق 
.َبیرَغلا (2) يَوأَی  َباصُملا َو  ُمَحرَی  َيِراعلا َو  وُسکَی  َِعئاجلا َو  ُمِعُطی  یقلَخ َو  یلَع  ُمَظاعَتَی 

تاوهـش زا  ار  شـسفن  نم  رطاخ  هب  دـنک و  عضاوت  متمظع  ربارب  رد  هک  مریذـپ  یم  یـسک  زا  اهنت  ار  زامن  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ 
ار هنـسرگ  و  دـشورفن ] رخف  ناـنآ  رب  و   ] دـنادن نم  ناگدـیرفآ  زا  رترب  ار  دوخ  دـنارذگب و  نم  داـی  اـب  ار  شزور  دراد و  زاـب  مارح ] ]

.دشخب هانپ  ار  بیرغ  دروآ و  محر  هدز ، تبیصم  هب  دناشوپب و  ار  هنهرب  دناروخب و 

زامن شریذپ  رگید  طیارش  نارگید : هب  یگدیسر  ندوبن و  دنسپدوخ  ندوب ، ادخ  دای  هب  تاوهش ، زا  سفن  ّفک  ادخ ، ربارب  عضاوت 

يارب درف  هک  انعم  نیا  هب  میتفگ ، نخـس  رت  شیپ  نآ  دروم  رد  هک  تسا  ییاورپ  یب  اوقت و  نامه  راگدرورپ ، تمظع  ربارب  رد  عضاوت 
.دشاب هتشاد  اورپ  وا  هب  تبسن  شباقع  زا  فوخ  وا و  یهگآ  ندروآ  دای  اب  دنک و  زاب  باسح  دوخ  یگدنز  رد  لاعتم  يادخ 

ار 5. هتشگ ، نایب  مود  طرش  ناونع  هب  ثیدح و  همادا ي  رد  هک  یسفن  ّفک 

384 ص :
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.تسناد فوخ  يراد و  هگن  دوخ  نیا  هرمث ي  هجیتن و  ناوت  یم 

ادخ دای  ًابلق  هک  یـسک  .تسا  رظنّدم  یبلق  رکذ  نآ  زا  شیپ  هکلب  تسا ، ینابز  رکذ  موهفم  هب  طقف  هن  زین  ادـخ  رکذ  هب  ینارذـگزور 
.درب شتیصعم  هب  تسد  تقو  کی  هک  دنک  یم  ایح  وا  زا  تسوا و  هّجوتم  ًامئاد  دشاب ،

هب هک  یـسک  .درک  یّقلت  یهلا  ياوقت  فوخ و  تیاـعر  رب  ینبم  هتفگ  شیپ  لوصا  رب  يدـیکأت  ناوـت  یم  ار  تیاور  لّوا  هلمج ي  هس 
هدش و تیوقت  وا  رد  یـسرت  ادخ  هک  دهد  یم  ناشن  اوقت  نیا  تساوقت و  لها  دشاب ، دـّیقم  تابجاو  هب  دـسرتب و  مارح  زا  ادـخ  رطاخ 
دوش و هنیداهن  لعاف ، ریمـض  رد  دیاب  هک  ییاوقت  عرو و  نامه  ینعی  نیا  ددرگ و  هدولآ  هانگ  هب  هک  دراد  مرـش  ادخ  تمظع  ربارب  رد 

.دیادزب تیصعم  هبئاش ي  زا  زین  ار  وا  لعف 

دارفا هب  یشخب  هانپ  ناگدز و  تبیـصم  هب  هّجوت  يزرورهم و  نادانمزاین و  هب  یگدیـسر  مدرم و  ربارب  رد  نتـشادن  ربک  اه  نیا  زا  سپ 
.تسا زامن  یلوبق  يارب  راگدرورپ  هدش ي  نییعت  طورش  هانپ ، یب 

.تسا نآ  یلوبق  طیارش  هب  مازتلا  رد  یّبحتسم  ترایز  یگدنزاس 

نآ لابند  هب  زامن و  لوبق  هک  میبای  یم  رد  دـبلط -  یم  نادـیم  درم  اه  نآ  هب  مازتلا  هک  ناوارف -  طیارـش  نیا  رد  رظن  اب  هک  تساجنیا 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  قباطم  دهاوخب  یـسک  رگا  .دراد  یّمهم  ياه  هنیمز  شیپ  ینورد و  دّدعتم  ياه  هیال  هچ  ترایز ،

، عضاوتم تخاس  دهاوخ  یناسنا  وا  زا  شترایز  ًامّلـسم  دـنک ، فوطعم  نآ  یلوبق  هب  لمع  دوخ  زا  رتشیب  ار  دوخ  تّمه  ملـس  هلآ و  و 
.ناوارف یقالخا  لئاضف  ياراد  اوقت و  اب  نابرهم ،

، بادآ تیاعر  ندناوخ و  همان  ترایز  موصعم و  ماما  میرح  يوس  نتفر  هب  طقف  ترایز  مینک ، یم  نادجو  ًاعقاو  هک  تسا  نینچ  نیا 
ار دوخ  دور ، یم  ترایز  هب  هک  یـسک  .تسا  نید  میظع  هرکیپ ي  اـب  ریذـپانراکنا  لـماعت  کـی  رد  ًاـمئاد  رئاز  هکلب  دوش ؛ یمن  متخ 

ضیف شترایز  زا  روحم ، کت  يدـید  اب  دـناوتب  درادـن  ناکما  اذـلف  تسا ، هدرک  ینید  تادـّیقت  یقالخا و  لئاضف  زا  يا  هکبـش  دراو 
.دنک ادیپ  تسد  يزیچ  هب  دربب و 
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کی رد  ار  شیوخ  تقیقح  رد  دـنز  یم  وناز  بتکم  نیا  رد  هک  یـسک  تسا ! یگرتس  ِيزاس  ناسنا  بتکم  هچ  ترایز  هک  مینیب  یم 
ییوکن زا  يراب  هلوک  اب  ار  وا  سپـس  دزاس و  یم  ّقلختم  یقّتم و  یناسنا  وا  زا  تراـیز  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هداد  رارق  یتیبرت  دـنیارف 

.دناوخ یم  شا  یگدنب  هار  همادا ي  هب 

لمع یلوبق  ینورد  عناوم 

هراشا

.دننک يراذگرثا  رگید ، یلمع  هطساو ي  هب  ینوریب  عناوم  دننام  هک  نآ  هن  دنراذگ  یم  ریثأت  لمع  یلوبق  رد  ًامیقتسم  ینورد  عناوم 

هب هک  دسر  یم  نآ  هب  تبون  دنوش -  یم  زین  ترایز  یلوبق  عنام  میقتسم  ریغ  روط  هب  هک  زامن -  یلوبق  عناوم  هرابرد ي  نخس  زا  سپ 
روط هب  دـنراد و  ریثأت  لـمع  یلوبق  نتم  رد  هک  دنتـسه  ییاـه  نآ  هدـنرادزاب ، لـماوع  هتـسد  نیا  .مینک  مادـقا  ینورد  عناوم  یـسررب 

ثعاب رگید ، یلمع  يرگ  هطـساو  اب  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  ینوریب ، عناوم  دـننامه  هک  نآ  هن  .دـنبای  یم  طابترا  نآ  دوخ  اـب  میقتـسم 
فیط نیا  رد  سپ  .دـننک  یم  یلاخ  رثا  زا  ار  نآ  دـنراذگ و  یم  ریثأـت  تداـبع  شریذـپ  رد  ًامیقتـسم  هکلب  دـنوش ؛ نآ  ندـش  دودرم 

زا نخس  هکلب  تسا ؛ نانآ  ورگ  رد  میقتسم  ریغ  روط  هب  ترایز  یلوبق  هک  دنوش  یمن  حرطم  یلامعا  لبق ، هتـسد ي  دننامه  هدرتسگ ،
.داد دـنهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  یلوبق  ًامیقتـسم  دـشاب ، التبم  اه  نآ  هب  ترایز  هب  مادـقا  نمـض  رد  درف  رگا  هک  تسا  ییاه  هنتف 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 

.مَُکلامعَأ (1) اُولِطُبت  َلوسَّرلا َو ال  اوُعیطَأ  َهللا َو  اوُعیطَأ  اونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَأ  ای 

.دینکن لطاب  ار  شیوخ  لامعا  دینک و  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

.تسا تیصعم  اب  نآ  نتخاسن  لطاب  ندرکن و  طبح  لمع ، یلوبق  طرش 

رد .ددرگ  طبح  ای  دوش  لطاب  لمع  مینکن  يراک  رگید ، ءوس  لامعا  ای  اـه  تیـصعم  اـب  هک  تسا  نیا  تداـبع  یلوبق  طیارـش  زا  یکی 
نکمم 3. تروص  نیا 
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هرابرد یتیاور  هیآ ، نیا  لیذرد  .دوش  هدرمش  لطاب  دنـسپان و  یهلا  هاگراب  رد  عقاو  رد  اّما  دشاب ، نسحتـسم  وکین و  لمع  رهاظ  تسا 
: دیامن یم  میسرت  ار  تقیقح  نیا  ياضف  یبوخ  هب  هک  هدیدرگ  نایب  تدابع  یهابت  طبح و  ي 

تشهب رد  یتخرد  نآ ، هطساو ي  هب  دنوادخ  هللا » ناحبس  : » دیوگب هک  ره  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور ] ]
ّالا هلا  ال   » هک ره  دراک و  یم  شیارب  تشهب  رد  ار  یتخرد  نآ  رطاخ  هب  دـنوادخ  هللادـمحلا » : » دـیوگب هک  ره  دـهن و  یم  هیاـپ  شیارب 
رد ار  یتخرد  دـنوادخ  دـیوگ ، ربـکا » هللا   » هک ره  دـهد و  یم  رارق  شیارب  تشهب  رد  ار  یتـخرد  نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  دـیوگب  هللا »

.دراک یم  شیارب  تشهب 

! دنناوارف تشهب  رد  ام  ياه ]  ] تخرد سپ ] ! ] ادخ لوسر  يا  تفگ : شیرق  زا  يدرم 

ار اه  نآ  دیناسر و  یـشتآ  ناتخرد ]  ] نیا هب  هک  نیا  زا  دیـشاب  رذح  رب  اّما  يرآ ، دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
...هللا (1) اوعیطأ  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  لجوّزع : دنوادخ  لوق  تسا  نیا  دینازوسب و 

.تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  زین  میرک  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  اه ) تیـصعم  هطـساو ي  هب  تانـسح  ندـیدرگ  دودرم   ) هلأسم نیا 
: درمش یم  رب  نینچ  ار  نانآ  تافص  زا  یکی  ناگشیپ ) لقع  نادنمدرخ و   ) بابلالاولوا ياه  یگژیو  نایب  رد  لاعتم  دنوادخ 

.ِباسِحلا (2) َءوُس  َنُوفاخَی  مُهَّبَر  َنوَشخَی  َلَصُوی َو  نَأ  ِهب  ُهللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیذَّلا  َو 

، ناشراگدرورپ لباقم  رد  دننک و  یم  یگدیسر  هدومرف ، رما  نآ  اب  طابترا  هلص و  هب  دنوادخ  هچ  نآ  هب  هک  دننانآ  درخ ] نابحاص   ] و
.دنساره یم  دنوادخ ]  ] یباسح دب  زا  دنزرو و  یم  تیشخ 

.1 .دنک یم  یسررب  ّتقد  ینیب و  زیر  اب  ار  تیصعم  لها  لمع  دنوادخ ،

387 ص :
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: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  باسحلا » ءوس   » يانعم نایب  رد  هیآ و  لیذ  رد 

.ُءاصِقتسِإلا (1) َوُه  ُتانَسَحلا َو  ُمَُهل  ُبَسُحی  ُتاِئیَّسلا ُو ال  ُمِهیَلَع  ُبَسُحی 

.ءاصقتسا تسا  نیا  دوش و  یمن  بوسحم  ناشیارب  تانسح  ددرگ و  یم  باسح  ناشیارب  اه  يدب 

روک ياه  هرگ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  ادخ  یباسحدب  .تسا  ینیبزیر  هّقادم و  یفاکشوم و  لماک و  يوجتسج  يانعم  هب  ءاصقتسا » »
ار یکین  لمع  نامیارب  دنادرگ و  دودرم  ار  نامتانـسح  اه  نآ  هبـساحم ي  هطـساو ي  هب  دـهد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  ام  یلمع  یبلق و 

تـسام زا  ار  يوم  دنوادخ  تقو  کی  هک  تشاد  ار  نآ  فوخ  يا ، هنـسح  ره  هب  لمع  زا  شیپ  دـیاب  .دوشن  اریذـپ  دـنکن و  بوسحم 
.دنامن یقاب  نامتانسح  ییامندوخ  يارب  یلاجم  هنوگ  نیا  دنک و  هبساحم  ار  ام  ياه  تیصعم  زیر  هب  زیر  دشکب و 

هک دنراد  ینایب  تیاور ، نیا  لیذ  رد  مراکملا -  لایکم  فیرش  باتک  بحاص  یناهفصا -  يوسوم  یقت  دّمحم  دّیـس  هللا  هیآ  موحرم 
: دنیامرف یم  ناشیا  .دنک  یم  حرش  ار  مالّسلا  هیلع  ترضح  روظنم  دوصقم و  یبوخ  هب 

هرابرد ي هک  یثیداحا  دننام  .دـنوش  یم  تانـسح  شریذـپ  عنام  اه  تیـصعم  یـضعب  هک  دـننک  یم  تلالد  نآ ، لاثما  ثیدـح و  نیا 
(2) نک ! هّجوت  سپ  تسین ، ملظ  هجو  چیه  هب  نیا  تسا و  هدمآ  نیدلاو  نداد  رازآ  تاکز و  عنم  زامن و  كرت  باقع 

اه نآ  طبح  ای  لاطبا  ثعاب  دـنهد و  رارق  قاُحم  رد  ار  ام  تانـسح  دـنناوت  یم  هک  میزادرپ  یم  ییاهتیـصعم  زا  یخرب  ناـیب  هب  نونکا 
.دندرگ 9.
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یهلا هاگرد  زا  تدابع  ّدر  لماع  : ایر

لمع لطبم  ایر :

هنوگ هب  تسا ؛ صالخا  تفر ، هک  نانچ  يدوبان ، داسف و  زا  نآ  نتـشاد  هاگن  نوصم  لمع و  ظفح  يارب  راذگ  ریثأت  لماع  نیرت  مهم 
.دشابن تدابعرد  يرگید  فده  دصق و  دریگ و  تروص  راگدرورپ  بّرقت  ّتین  هب  یصلاخان ، يا  هّرذ  نودب  ًافرص و  تدابع ، هک  يا 

لمع زا  تظافح  نتشاد و  هگن  یقاب  لمعلا -» یلع  ءاقبا   » ریبعت اب  لمع  نتـشاد  هگن  یقاب  تظفاحم و  يراد و  هاگن  نیا  زا  تایاور  رد 
: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  شیامرف  هب  .تسا  نآ  دوخ  نداد  ماجنا  زا  رتراوشد  بتارم  هب  هک  دوش  یم  دای  - 

.ِلَمَعلا (1) َنِم  ُّدَشَأ  َُصلخَی  یّتَح  ِلَمَعلا  یَلَع  ُءاقبِإلا 

.تسا لمع  دوخ  زا  رت  تخس  دنامب ، صلاخ  هک  نیا  ات  لمع  نتشاد  هاگن  یقاب 

.تسا يدوبان  زا  لمع  ظفح  صالخا ،

اّما دشاب ، هارمه  نآ  تاموزلم  تاناکما و  هّیهت ي  يارب  ییاه  جنر  رفـس و  هار  رد  ییاه  يراوشد  اب  دـیاش  ترایز ، لثم  يدابع  ماجنا 
یتفآ نیرتدب  .درادب  رود  تافآ ، زا  ار  نآ  دنک و  تظفاحم  شلمع  زا  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رتروآ  تّقـشم  رتریطخ و  رت ، مهم 

هدرکن يادخ  رگا  هک  دـشاب  یم  ایر  دزاس ، شچوپ  چـیه و  دناتـسب و  ار  نآ  ّتیوه  دـتفا و  ترایز  لثم  یلمع  ناج  هب  دـناوت  یم  هک 
.تسا هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  نآ  نیا و  هّجوت  رذگدوز ، یتاعاس  يارب  اهنت  هتفر و  انف  داب  هب  شترایز  دتفیب ، نآ  ماد  رد  يرئاز 

.دشاب رئاز  ياپمه  دـیاب  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  یّتح  نآ و  ماجنا  نمـض  عورـش و  ماگنهرد  هک  تسا  یطرـش  ترایز  رد  صالخا 
زا ار  دوخ  صولخ  یهّجوت ، یب  تلفغ و  رطاخ  هب  نآ  ماجنا  نمض  رد  اّما  دهن  رفس  هب  اپ  صالخا  یهارمه  هب  زاغآ  رد  ناسنا  اسب  هچ 

زا 4. دنرگن و  یم  وا  هب  نارگید  هک  نیا  زا  دوش  لاحشوخ  ندرک  ترایز  ماگنه  رد  ًالثم  .دهدب  تسد 
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! دنرب یم  ضیف  وا  ترارح  زوس و 

.تسا نآ  زا  سپ  لحارم  هب  طوبرم  هاگ  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  لمع ، ماجنا  نمض  رد  هگ  یصالخا  یب 

هب دوخ  قیفوت  نیا  رطاخ  هب  ًالثم  هک  يا  هنوگ  هب  دـیایب ؛ شیپ  یـسک  يارب  تراـیز  زا  تشگزاـب  زا  سپ  تسا  نکمم  تلاـح ، نیمه 
هب تیاهن  رد  دریگ و  هلصاف  ریصقت  ّدح  زا  دنک و  داجیا  شلمع  هب  بذاک  نانیمطا  وا  يارب  شترایز  هک  نیا  ای  دشورفب  رخف  نارگید 

.دوش التبم  بجُع 

تبقارم و دور ) یم  نآ  هب  یناوارف  دـیما  هک  تراـیز  ًاـصوصخ   ) دوـخ يوـکین  لاـمعا  زا  گرم  ماـگنه  اـت  دـیاب  ناـسنا  لاـح  ره  هـب 
هب لمع  يراد  هگن  ظفح و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنامب  ملاس  دوش ، یم  نآ  داسف  ای  صقن  بجوم  هچ  نآ  زا  اـت  دـنک  تظفاـحم 

.تسا رتراوشد  نآ  زا  بتارم 

.نآ زا  ندرکن  تظفاحم  اب  تسا  ربارب  لمع  نتخاس  شاف 

: لاؤس باوج  رد  دننک و  یم  انعم  صالخا ، رب  ینتبم  ار  لمعلا » یلع  ءاقبا   » موهفم ًاساسا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؟ ِلَمَعلا یلَع  ُءاقبإلا  ام  و 

؟ تسیچ لمع  زا  تظافح 

: دنیامرف یم 

یحُمتَف َو اهُرُکذَی  َُّمث  ًهَِینالَع  َُهل  ُبَتُکتَف  یحُمت  اهُرُکذَی َو  َُّمث  ًاّرِـس  َُهل  َِبتُکَف  َُهل  َکیرَـش  ُهَدحَو ال  ِهِّلل  ًهَقَفَن  ُقِفُنی  ٍهَلِِـصب َو  ُلُجَّرلا  ُلِصَی 
.ًءایِر (1) َُهل  ُبَتُکن 

ِلمع ِباوث ]  ] سپ دیامن ، یم  درادن -  یکیرش  هک  اتکی -  يادخ  هار  رد  یقافنا  دنک و  یم  يا  یگدیـسر  يرگید ] هب  تبـسن   ] يدرف
یم وحم  وا ] زا  باوث  نآ   ] سپ دناسر ] یم  نارگید  شوگ  هب  و   ] دنک یم  دای  ار  نآ  سپس  .دوش  یم  هتـشاگن  شیارب  یفخم  ناهنپ و 

.دوش 6. یم  هتشون  شیارب  ایر  رس  زا  یلمع  دوش و 
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.دور یم  رتالاب  نآ ، ءافتخا  نازیم  ساسارب  لمع  کی  باوث  فلتخم  بتارم 

هبترم هس  هب  نآ  ندروآ  نابز  هب  درک و  دای  ساسارب  تسا -  لاعتم  يادخ  تدابع  هک  قافنا -  شاداپ  بتارم  فیرش ، تیاور  نیا  رد 
: تسا هدش  هداد  تشگزاب 

ار یتدابع  باوث  دریگ ، تروص  افخ  رد  ام  تعاط  دوشن و  ربخ  اـب  اـم  تداـبع  زا  یّلک  روط  هب  اـی  قاـفنا  زا  یـسک  رگا  لّوا  مدـق  رد 
ار نآ  راب  کی  رگا  اّما  .دراد  ار  باوث  نیرترب  نیرتالاب و  هبترم ، نیا.تسا  هدش  ماجنا  هنایفخم ]  ] ًاّرس تیاور  ریبعت  هب  هک  درب  میهاوخ 

هنایفخم رطاخ  هب  هک  هنایفخم -  تدابع  نآ  باوث  میناـسرب ، نارگید  شوگ  هب  میا  هدرک  هک  ار  یتداـبع  مینک و  داـی  نارگید  دزن  رد 
راب رگا  .میا  هدرب  تسد  نآ  هب  نارگید  رظنم  رد  هک  درب  میهاوخ  ار  یتداـبع  شاداـپ  ددرگ و  یم  بلـس  اـم  زا  تسا -  رتـالاب  ندوب ،

ار ییایر  یلعف  مکح  ام  لعف  نآ  هکلب  دوش ، یمن  ّبترتم  ناملمع  رب  یباوث  اهنت  هن  رگید  مینک ، رادربخ  تدابع  نآ  زا  ار  یـسک  مود ،
.دوب دهاوخ  یشاداپ  هنوگره  زا  یلاخ  ًاعبط  هک  دنک  یم  ادیپ 

.مینک هدولآ  ایر  هب  ار  شیوخ  لمع  زا  يروآدای  دیابن 

فیرش هیآ ي  مکح  هب  هک  تسا  تسرد 

.ثِّدَحَف (1) َکِّبَر  ِهَمِعِنب  اّمَأ  َو 

.نک نایب  هداد ، وت  هب  تیادخ  هک  ار  یتمعن 

هقیقد نیا  زا  دـیابن  اّما  دـشاب ، رکاش  نآ  هطـساو ي  هب  ار  دـنوادخ  دزادرپب و  دوخ  ترایز » قیفوت   » تمعن رورم  هب  یمدآ  تسا  بوخ 
کی هک  دوب  رایشه  دیاب  .دوش  هدافتسا  ایر  هیجوت  يارب  هیآ  نیا  زا  هک  دنک  يراک  دناوت  یم  یّصاخ  تفارظ  اب  ناطیـش  هک  دوب  لفاغ 

.مینکن هدولآ  ایر  هب  ار  دوخ  ترایز  اهبنارگ ، تمعن  نیا  هب  نارگید  بیغرت  قیوشت و  نمض  رد  تقو 

.1 کی رد  يدوبان ، یچوپ و  داسف و  زا  نآ  تظافح  و  لمعلا » یلع  ءاقبا  »

391 ص :

.11 یحض /  - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 408 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_391_1
http://www.ghaemiyeh.com


هنوگ نیا  مییاـمنن و  وگزاـب  ار  نآ  یهلا ، یتـّین  هب  رگم  میراد و  هدیـشوپ  نارگید  زا  ار  نآ  میناوت  یم  هچ  ره  هک  تسا  نیا  هب  مـالک 
.مینک تبقارم  ایر  هب  یگدولآ  رطخ  ضرعم  زا  ار  دوخ  ترایز  صالخا 

.تسا زاجم  صالخا  دیق  اب  اهنت  دوخ ، حلاص  لامعا  زا  نارگید  ندرک  ربخ  اب 

رقاب ماما  هک  نانچ  دنک ، وگزاب  شنمؤم  ردارب  يارب  ار  شیوکین  لمع  ناسنا  درادن  لاکـشا  هک  تسا  یهلا  درکیور  نیا  دیق  اب  يرآ ،
: دندومرف مالّسلا  هیلع 

وت زا  یتقو  ینک و  ربخ  اب  تیوکین ] ياه  هدرک  زا   ] ار وا  ینک ، قیوشت  ار  وا  یناسر و  عفن  تردارب  هب  يراد  دیما  رگا  هک  درادن  یبیع 
و درک » يزور  ار  نیا  دـنوادخ  :» وـگب سپ  وـگب ، وا  هـب  يا  هدرک  رگا  یتـشاد »؟ هزور  اـی  يدرک  ماـیق  ماـگنه  بـش  اـیآ  : » دـسرپ یم 

.تسا (1) غورد  نیا ، هک  هن ،» :» وگن

زاب غورد  هب  بل  تسین  زاجم  صالخا -  ظفح  دوخ و  ییوکین  نتشاد  نامتک  یّتح  يا -  هناهب  چیه  هب  یطیارـش و  چیه  تحت  نمؤم 
ياـه هنیمز  شیپ  ناونع  هب  ار  مهم  طرـش  ود  ترـضح  فیرـش ، ناـیب  نیا  رد  .دراد  یفلتخم  ياـه  هنوگ  مه  نتفگ  تسار  اـّما  .دـنک 

ریخ و لـمع  هب  رگید  ینمؤـم  بیغرت  قـیوشت و  ییوگزاـب ، زا  درف  هزیگنا ي  هـک  نآ  یکی  دـنا : هدرک  یفّرعم  نتـشیوخ  ریخ  ياـشفا 
نأش وکین  لمع  نیا  رد  دوخ  يارب  اهنت  هن  دنادب و  یهلا  قزر  قیفوت و  لصاح  ار  دوخ  ریخ  نیا  هدنیوگ ، هک  نیا  ًایناث  دشاب و  تدابع 

.دشاب هتشاد  هارمه  ار  ریصقت  هّیحور ي  هراومه  هکلب  دوشن ، لئاق  یهاگیاج  و 

صالخا طرش ، ود  نیا  دوجو  اب  هک  ارچ  .میزاُجم  شیوخ ، حلاص  لمع  نتفگ  زاب  هب  یطیارـش  هنوگ  نیا  ظفح  اب  يرتسب و  نینچ  رد 
ام بیرف  يارب  يا  هناـهب  بیغرت  قـیوشت و  نیا  زا  ناطیـش  تقو  کـی  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  هّتبلا  .دـنام  یم  رود  هب  تفآ  ضرعم  زا 

 . نودب هک  دنکن  يراک  دزاسن و 
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هدرک هچ  نآ  نتفگ  زاب  هب  ریـصقت ، هّیحور ي  یهارمه  نودـب  و  نآ ) دومن  رهاظ و  هب  اـفتکا  اـب  ًافرـص  و   ) بیغرت قیوشت و  ِیبلق  ّتین 
.میزادرپب میا ،

هک ضرف  نیا  اب  .تسا  یمدآ  بلق  رد  صالخا  تخرد  هشیر ي  میدید ، يوبن  فیرش  ثیدح  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  يرآ 
هب ار  ریـصقت  هّیحور ي  لمع و  ندش  دودرم  زا  تیـشخ  نآ  ياپ  مه  زین  دنکب و  ار  یلمع  دصق  راگدرورپ  يارب  كاپ  صلاخ و  بلق 

رگا هّتبلا  یلو  .نارگید  ندش  ربخاب  هن  دنز و  یم  صالخا  هب  يا  هبرض  تدابع  نآ  زا  ندش  رورـسم  هن  تقو  نآ  دشاب ، هتـشاد  هارمه 
زاب رورـس و  نیا  ضرعم  زا  دـنک و  كاپ  ار  هلأسم  تروص  دـیاب  هاگنآ  دـشاب ، هتفاین  تسد  لامک  يـالاو  لـحارم  نیا  هب  ناـسنا  بلق 

.دزیرگب نتفگ 

ساملا میناوتب  مینادب و  یهاتوک  لها  وا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  هشیمه  هک  دهدب  یتفرعم  هنوگ  نآ  ار  ام  بلق  لاعتم  يادـخ  میراودـیما 
.میرب تمالس  هب  تسا ، یناطیش  ياه  هزیرگنس  ضرعم  رد  هراومه  هک  ار ، شیوخ  صالخا 

تدابع ندشن  هتفریذپ  ثعاب  : نمؤم ردارب  هب  تبسن  ءوس  تّین 

: هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

.ًاءوُس (1) ِنِمؤُملا  ِهیخَأ  یلَع  ٌرِمضُم  َوُه  ًالَمَع َو  ٍنِمُؤم  نِم  ُهللا  ُلَبقَی  ال 

.دنک یم  ناهنپ  لد ] رد   ] شنمؤم ردارب  هرابرد ي  ار  هنیک ] و   ] يدب کی  وا  هک  یلاح  رد  دریذپ  یمن  ار  ینمؤم  لمع  ادخ 

لمع یلوبق  عنام  یهاوخدب :

شلد هک  یـسک  .دوش  ترایز  نوچمه  ام  لامعا  یلوبق  عنام  دناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  زا  نمؤم  ردارب  هب  تبـسن  ءوس  ّتین  دـصق و 
هتفریذپ 8. زا  دیاب  هدیشخبن ، شتاجن  دسح و ...  هنیک و  يدولآ  لِگ  زا  هدرکن و  فاص  ار 

393 ص :

ح 8. بابّسلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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.دشاب هتشاد  ساره  شتادابع  ندشن 

.تسا مرتحم  یطیارش  ره  رد  شنامیا  رابتعا  هب  نمؤم  ینامیا  ّتیصخش 

زا هن  تسج  يّربت  وا  راک  زا  دیاب  دنز  یم  رس  ینمؤم  زا  یتشز  لمع  مه  رگا  تسا و  مارتحا  ياراد  ًاعطق  ینمؤم  ره  ینامیا  ّتیصخش 
ییوس ّتین  ینمؤم  هب  تبسن  هک  تسین  هتفریذپ  ًالصا  اذل  تسا ، یعیـش  گنهرف  رد  نانمؤم  یعامتجا  طابترا  قطنم  نیا  .وا (1)  دوخ 
ياـج رگید  ینمؤم  لد  رد  وا  ندرزآ  یفـالت و  ّتین  هارمه  هب  وا -  دنـسپان  لـمع  زا  هن  و  وا -  دوـخ  زا  ترفن  دـشاب و  هتـشاد  دوـجو 

.دریگ

لمع یلوبق  يّدج  عناوم  : نابز ناهانگ 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.هَناِسل (2) ظَفحَی  َمل  نَم  َلِمَع  ام 

.دنک 7. یمن  ظفح  ار  شنابز  هک  یسک  هدرکن ، لمع 

394 ص :

موی تاذ  هباحصا  ضعبل  هللا  لوسر  لاق  دنیامرف : یم  لقن  نینچ  ناشیمارگ  ءابآ  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  - 1
ملعأ نأ  یل  فیک  هل و  لاقف  کلذب ...  ّالا  هللا  هیالو  لانت  ّهنإف ال  هللا  یف  داع  هللا و  یف  لاو  هللا و  یف  ضغبا  هللا و  یف  ببحا  هللادـبع  ای 

هللا یلـص  هللا  لوسر  ُهل  راشأف  هیداعا ؟ یّتح  هّودـع  نم  هیلاوا و  یّتح  ّلجوّزع  هللا  ّیلو  نم  ّلجوّزع و  هللا  یف  تیداع  تیلاو و  دـق  ّینإ 
لاو هداعف ، هللا  ّودع  اذه  ّودـع  هلاوف و  هللا  ّیلو  اذـه  ّیلو  لاق : یلب  لاقف : اذـه ؟ يرتأ  لاقف : مالّـسلا  هیلع  یلع  یلا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ریسفت زا  لقن  هب  ص 236 ، ج 69 ، راونالاراحب ،  ) .كدلو كوبا و  ّهنأ  ول  اذه و  َّودع  داع  كدـلو و  کیبا و  لتاق  ّهنأ  ول  اذـه و  ّیلو 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  قودص ) یلاما  مالّسلا و  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  عیارّشلا ، للع  مالّسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

رطاخ هب  رادب و  نمـشد  ادخ  رطاخ  هب  رادب و  تسود  ادخ  رطاخ  هب  ادـخ  هدـنب ي  يا  دـندومرف : دوخ  باحـصا  یخرب  هب  يزور  ملس 
و : » تفگ صخش  نآ  سپ  نآ ...  هب  رگم  دیآ  یمن  تسدب  دنوادخ  تیالو  هک  ارچ  نک ، ینمـشد  ادخ  رطاخ  هب  زروب و  ّتبحم  ادخ 
ات ّلجوّزع  يادخ  تسود  تسیک  ما و  هدرک  ینمـشد  ما و  هدیزرو  ّتبحم  ّلجوّزع  يادخ  رطاخ  هب  منادب  هک  نم  يارب  تسا  هنوگچ 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مرامـش »؟ شنمـشد  ات  وا  نمـشد  تسیک  مزروب و  ّتبحم  وا  هب 
زروب و ّتبحم  وا  هب  سپ  تسادـخ  تسود  نیا  تسود  :» دـندومرف يرآ » :» تفگ درف ] [ »؟ ینیب یم  ار  نیا  :» دـندومرف دـندرک و  هراشا 

رادب نمـشد  دشاب و  تدنزرف  ردپ و  لتاق  دنچ  ره  ارنیا  تسود  رادـب  تسود  .نک  ینمـشد  وا  اب  سپ  تسادـخ  نمـشد  نیا  نمـشد 
« .دشاب ترسپ  ردپ و  دنچ  ره  ار  نیا  نمشد 
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لامعا یلوبق  عنام  نابز : رد  ییاوقت  یب 

یلمع ًاساسا  قیرش ، تیاور  نیا  قباطم  دنراد ، یمن  زاب  تیصعم  هب  لمع  زا  ار  نآ  دنرادن و  تسد  هب  ار  دوخ  نابز  لرتنک  هک  يدارفا 
.تفر دهاوخ  طبح  يدوبان و  هب  ور  دننک ، مادقا  يا  هنسح  ره  هب  دنا و  هدادن  ماجنا 

.هدرک ار  شتبیغ  هک  دنهد  یم  يدرف  هب  ار  ناسنا  يوکین  لمع  باوث 

ناونع هب  ناوت  یم  نابز  ناهانگ  نایم  .ندرب  وربآ  مانـشد و  تمهت و  ات  هتفرگ  ناتهب  غورد و  زا  دراد ؛ یناوارف  ناهانگ  ّتیلباق  ناـبز ،
يورخا تواقش  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  هنیمز  نیا  رد  .درک  هراشا  تبیغ »  » هب گرزب  یهانگ 

: دنیامرف یم  ناشیا  .دراد  یم  نایع  ار  دننک  تبیغ  درف 

.دنیب یمن  ار  شتانـسح  یلو  دنهد  یم  وا  هب  ار  شلمع  همان ي  دنناسیا و  یم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دنروآ و  یم  تمایق  زور  ار  یـسک 
هن وت  يادخ  : » دوش یم  هتفگ  وا  هب  .منیب » یمن  نآ  رد  ار  دوخ  تعاط  اریز  تسین  نم  لمع  همان ي  نیا  نم ! يادخ  : » دـیوگ یم  سپ 

همان ي سپ  .دنروآ  یم  ار  يرگید  سپـس  .تسا » هتفر  نیب  زا  مدرم  تبیغ  رطاخ  هب  وت  لمع  .دنک  یم  شومارف  هن  دوش و  یم  هارمگ 
نم هک  ارچ  تسین ، نم  لمع  همان ي  نیا  ایادخ ! : » دیوگ یم  سپ  .دـنیب  یم  نآ  رد  ار  یناوارف  تاعاط  دوش و  یم  هداد  وا  هب  شلمع 
وت هب  شتانـسح  سپ  درک ، ار  وت  تبیغ  ینالف  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دوش یم  هتفگ  وا  هب  سپ  .ما » هدادـن  ماجنا  ار  تاعاط  نیا 

(1)« .دش راذگاو 

ندروخ هب  نآ  زا  میرک  نآرق  تسا و  عینش  تشز و  رایـسب  یلمع  شتاینثتـسم  زا  یـشوپ  مشچ  اب  نمؤم -  یفخم  بیع  رکذ  تبیغ - 
رفس بابسا  رایسب  تّقشم  اب  یمدآ  دراد  ناکما  هک  تسا  رورض  هقیقد  نیا  هب  هّجوت  ( 2  ) .دنک یم  ریبعت  نمؤم  ردارب  هدُرم ي  تشوگ 

ار شترایز  هدرک  هک  یتبیغ  هطساو ي  هب  اّما  دیاشگب ، باسح  شـشزرا  اب  لمع  نیا  يور  دوخ  معز  هب  دنک و  مهارف  ار  شا  یترایز 
زا 9. یّلک  هب  ار  وا  دنراگنب و  هدش  تبیغ  درف  يارب 

395 ص :

ص 259. ج 75 ، راونالاراحب ، ص 147 . لصف 109 ، ، رابخالا عماج  - 1
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.دننک بیصن  یب  مورحم و  ترایز  میظع  شاداپ  راثآ و 

دنوادخ يوس  زا  لمع  ّدر  هیام ي  : يراوخ مارح 

.دریذپ یمن  ار  راوخ  مارح  ناسنا  لمع  ادخ 

: هک هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

ُلدَـعلا ُهَِلفاّنلا َو  ُفرَّصلا  ًالدَـع َو  ًافرَـص َو ال  ُهنِم  ُهللا  ِلَـبقَی  َمل  اـم  ًاـمارَح  َلَـکَأ  نَم  ٍهَلَیل : َّلُـک  ِسَدـقَملا  ِتَیب  یلَع  يداـُنی  ًاـکَلَم  َّنِإ ِهللا 
.ُهَضیرَفلا (1)

.هضیرف ینعی ]  ] لدع هلفان و  ینعی ]  ] فرص دریذپ : یمن  وا  زا  ار  یلدع  فرص و  چیه  دنوادخ  دروخب ، مارحزا  يزیچ  هک  ره 

هنافّـسأتم .تسا  رئاز  لام  تراهط  هلأسم ي  دـشاب ، یم  ّتیّمها  ياراد  رایـسب  اه  ترایز  نایرج  رد  هک  یّمهم  رایـسب  لـئاسم  زا  یکی 
سمخ ِلام  اب  ًالثم  .دنریگ  یم  شیپ  ار  ترایز  هار  مهم ، نیا  هب  یهّجوت  یب  اب  دارفا ، هّقفت -  نادقف  ّتلع  هب  هک -  دوش  یم  هدید  هاگ 

رگا .دوش  یم  لکـشم  راچد  ساسا  هیاپ و  زا  ناشترایز  هک  نیا  زا  لفاغ  دـنور ؛ یم  تابتع  ای  هرمع ، رفـس  هب  اـبر  هب  هدولآ  اـی  هدادـن 
ًالوصا هک  نآ  ای  دوشن و  ددرگ ، یم  ترایز  جرخ  هک  یلام  ًاصوصخ  یگدـنز و  ياه  هنیزه  هرابرد ي  اه  تیاعر  نیا  هدرکن  يادـخ 
هلیـسو هب  لاعتم ، دنوادخ  تشاد ؟ ناوت  یم  ترایز  زا  یعّقوت  هچ  تقو  نآ  دـشاب ، راگدرورپ  ضوغبم  مارح و  بسک  هب  درف  لاغتـشا 

زامن نوچ  یلامعا  هچ  ترایز ،) دننام   ) بحتسم لامعا  هچ  .تسا  هداد  يدرف  نینچ  هب  ار  لمع  یلوبق  مدع  دیعو  دوخ ، هتـشرف ي  ي 
 .( .دشاب اه  نآ  رگدوبان  هدننک و  طبح  دناوت  یم  مارح  لام  دنطابترا و  رد  هلأسم  نیا  اب  ًامیقتسم  دنا ، هضیرف  هک  هزور  و 

396 ص :

همادا ي ناونع  هب  یعاّدـلا  هّدـع  سرتسد  رد  پاـچ  رد  هلفاـّنلا )...  فرّـصلا   ) ربخ یناـیاپ  شخب  ص 16 ، ج 103 ، راونـالاراحب ، - 1
قداص ماما  زا  ًالدع ) ًافرص و ال  هنم  هللا  لبقی  ال   ) حیـضوت رد  دوخ  ریـسفت  رد  یـشاّیع  موحرم  ار  تمـسق  نیمه  اّما  هدشن  لقن  تیاور 

.( ص 57 ج 1 ، یشاّیعلا ، ریسفت  ص 153 ، یعاّدلا ، هّدع   ) .تسا موصعم  زا  تیاور  ًاعطق  تمسق  نیا  اذل  .دنا  هدومرف  لقن  مالّسلا  هیلع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 413 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_396_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تساوقت هناشن ي  مارح ، زا  لام  تراهط 

همه هّجوت  نتشاد و  اوقت  هناشن ي  نیا  دجنسب ، ار  اه  نآ  مارح  لالح و  دنک و  دوخ  یلام  عبانم  هب  ناوارف  هّجوت  یسک  رگا  لباقم ، رد 
: دنیامرف یم  رذوبا  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  تابجاو  هب  هبناج 

ُُهبَرشَم َنیَأ  نِم  ُهُمَعطَم َو  َنیَأ  نِم  َمَلعَیَف  ُهَکیرَـش  ِکیرَّشلا  ِهَبَـساُحم  نِم  َّدَشَأ  ُهَسفَن  َبِساُحی  یّتَح  َنیقَّتُملا  َنِم  َلُجَّرلا  ُنوکَی  ٍّرَذابَأ ال  ای 
.ٍمارَح (1) نِم  مَا  ٍّلِح  نِم  ُهُسَبلَم َأ  َنیَأ  نِم  َو 

باسح شکیرش ، زا  کیرـش  هبـساحم ي  زا  رت  تخـس  شیوخ ، سفن  زا  هک  نیا  رگم  تسین ، اوقت  لها  هرمز ي  زا  ناسنا  رذوبا ! يا 
؟ مارح زا  ای  لالح  زا  تساجک ، زا  شسابل  اجک و  زا  شا  یندیشون  اجک و  زا  شکاروخ  دنادب  هک  نیا  ات  .دشکب 

.ددرگ یم  مارح ، هب  لام  یگدولآ  بجوم  کی  ره  ساّنلا ، ّقح  هللا و  ّقح  نتخادرپن 

اه نآ  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدرتـسگ  یمدآ  یحناوج  یحراوـج و  ياـهراتفر  لاـمعا و  یماـمت  رد  ادـخ  زا  فوـخ  اوـقت و  هیاـس ي 
نیرت مهم  زا  یکی  دوخ ، هک  اوقت -  رهاظم  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیکأت  .تسا  بسک » »

هک ناـنچ  نآ  ّتیدـج ، ّتقد و  اـب  درف ، هک  تسا  نیا  هب  نآ  قّـقحت  دوـش و  یم  راکـشآ  هنیمز  نیا  رد  تسا -  لـمع  یلوـبق  طـیارش 
هب ار  دوخ  یلام  عبانم  ندوب  مارح  ای  لالح  دـیامن و  هبـساحم  ار  شیوخ  لاوما  باسح  دـشک ، یم  باسح  رگید  کیرـش  زا  یکیرش 
مه دوش و  تخادرپ  دیاب  یعرش -  یلام  قوقح  ناونع  هب  لاعتم -  يادخ  ّقح  مه  هنیمز ، نیا  رد  رگید  ییوس  زا  .دنک  یـسررب  ّتقد 

.دوب لفاغ  مدرم  یلام  قوقح  تخادرپ  زا  دیابن 

درف اّما  دنتـسه ، وا  زا  دوخ  ضورقم  لام  ناهاوخ  هک  دنتـسه  يدارفا  دراد و  یناراک  بلط  دور  یم  تراـیز  هب  هک  يدرف  یّتح  هاـگ ،
یم ترایز  هب  دـنک و  یم  ياهر  ار  اه  نآ  دراد ، رارق  ّتیّمها  لّوا  هجرد ي  رد  مدرم  لام  ّدر  هک  نیا  زا  هاگآان  اه و  نآ  هب  هّجوت  یب 

.8: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  قباطم  هک  نآ  زا  ربخ  یب  .دور 

397 ص :
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.ٍهِرمُع (1) ٍهَّجِح َو  ِفلَأ  نِم  َُهل  ُریَخ  ٍهَبَقَر َو  ِفلَأ  ِقتِع  نِم  َُهل  ٌریَخ  ٍهَنَس َو  ِفلَأ  ِهَدابِع  نِم  َُهل  ٌریَخ  ِءامَصُخلا  یلِإ  ُدبَعلا  ُهُّدُرَی  ٌمَهرِد 

دازآ زا  تسا  رتوکین  وا  يارب  لاـس و  رازه  تداـبع  زا  تسا  رتـهب  وا  يارب  دـنادرگرب ، دوـخ ]  ] ناراـک بلط  هب  هدـنب  هک  مهرد  کـی 
.هرمع ّجح و  رازه  زا  تسا  رتهب  وا  يارب  هدنب و  رازه  ندرک 

.تساهتدابع يرایسب  زا  رتهب  نارگید  قوقح  ندرک  فرطرب 

رازه رئاز ، رگا  .تسا  هدـش  هسیاقم  هدـنب  رازه  يدازآ  هلاس و  رازه  تدابع  اب  ناراـک  بلط  ِبلط  تخادرپ  فیرـش ، تیاور  نیارباـنب 
یسک رگا  .دنادرگرب  ناراک  بلط  هب  ار  دوخ  یهدب  زا  یمهرد  هک  درادن  شزرا  ادخ  شیپ  نیا  هزادنا ي  هب  دورب ، هرمع  رازه  ّجح و 

زا رت  مهم  یـسب  دننک -  یم  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  هک  یناراکبلط  ءامـصخ -»  » ّقح تخادرپ  هک  دناد  یم  دـشاب ، هتـشاد  نید  رد  هّقفت 
.تسا هّیروس  ای  تابتع  ای  سّدقم  دهشم  هب  رفس 

.تسا راکهدب  زین  هدرپس  يا  هسسؤم  هب  هک  يدّهعت  ربارب  رد  ناسنا 

رد هنافّـسأتم  ساّنلا  ّقح  هلأسم ي  نتفرگ  يّدـج  .دـیزگرب  ار  یلوا  مهم ، ّمها و  ناـیم  رد  داد و  صیخـشت  ار  هفیظو  دـیاب  يور  ره  هب 
هک تسا  یناراک  بلط  ِبلط  ساّنلا ، ّقح  قیداصم  زا  یکی  .تسا  رادروخرب  ّتیّمها  زا  رگید  لئاسم  زا  رت  مک  ترایز ، لها  اـم  ناـیم 

دوخ تقو  هتسب و  داد  رارق  يا  هسـسؤم  اب  هک  يدنمراک  لاثم ، روط  هب  .تسا  هدرپس  دّهعت  اه  نآ  لابق  رد  ناسنا  اّما  دنا  هدادن  یـضرق 
نیاربانب .تسوا  راکبلط  وا ، هسسؤم ي  تسا و  راکهدب  هدش ، دّهعتم  هک  یتقو  يازا  هب  هسـسؤم  نآ  لباقم  رد  هدرک ، نآ  هب  ّقلعتم  ار 
تیاضر مدـع  ضرف  رد  دوخ -  دّـهعت  هب  دـنک و  یلاخ  هناش  ّتیلوؤسم ، راب  ریز  زا  دور ، یم  یتراـیز  رفـس  هب  هک  هیجوت  نیا  اـب  رگا 

.تسا هدادن  صیخشت  تسرد  ار  ّتیولوا  رگید  يا  هنوگ  هب  دشابن  دنباپ  هسسؤم -  لوؤسم  ریدم و 

.رمیوش یم  هلأسم  نیا  هّبنتم  رفس  نایرج  رد  مه  رگا  تسا  بوخ 
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مادـقا نارگید  تابلاطم  قوقح و  ندـنادرگرب  هب  ًامتح  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  مینک  دـهع  وا  اب  میورب و  ناـمیالوم  تمدـخ  هب 
.مییامن بلج  ار  نالوؤسم  تیاضر  مینک و 

.میشاب مزتلم  ساّنلا  ّقح  هب  هک  مینک  دهع  روزم  اب 

ای دنا  هدرک  دب  ام  هب  هک  ار  یناسک  مامت  ماما ، هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نیا  میهد  ماجنا  ترایز  نایرج  رد  تسا  بوخ  هک  يرگید  راک 
نامیاقآ هک  میهد  ماجنا  دیما  نادب  ار  یـشوپ  مشچ  نیا  مییامن و  وفع  دـننک -  یمن  ای  هدرکن  ادا  هک  تسا -  ناشندرگ  هب  ام  زا  یّقح 

.دیامن راتفر  ام  اب  يریگ  هداس  یشوپ و  مشچ  هحماسم و  اب  دوش و  یضار  ام  زا  زین 

هدومرف ي هب  .تسا  ینتخیرورف  هیاـپ و  یب  تسـس و  دـشاب ، مارح  لاـم  هیاـپ ي  رب  دـنز و  رـس  راوخ  مارح  زا  هک  یلمع  قیرط ، ره  هب 
: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.ِلمِّرلا (1) یلَع  ِءاِنبلاَک  ِمارَحلا  ِلکَأ  َعَم  ُهَدابِعلا 

[. دوش هتخاس   ] هسام نش و  رب  هک  تسا  ییانب  نوچ  يراوخ  مارح  اب  تدابع 

نش رب  ییانب  نوچ  مارح : بسک  اب  تدابع 

هّجوت دیاب  اذـل  .درک  باسح  نآ  يور  ناوت  یمن  زگره  دزیر و  یم  ورف  هک  تسادـیپ  هتفگان  دوش ، هتخاس  نش  هیاپ  رب  هک  ینامتخاس 
يراودیما هطقن ي  زیواتـسد و  تادابع ، نایم  رد  هک  یلمع  دـنکن و  ادـیپ  هّبـشت  تسـس ، يانب  نیا  هب  نامترایز  تقو  کی  هک  تشاد 

.ددرگن هجاوم  يدوبان  یناریو و  اب  تسام ،

لمع یلوبق  عنام  : بجُع

هراشا

ود باب ، نیا  يادتبا  رد  .تسا  هدش  هدوشگ  لامعالاب » بجعلا  هعاّطلا و  راثکتسا   » ناونع تحت  یباب  راونالاراحب »  » فیرـش باتک  رد 
.3 .تسا هتفرگ  رارق  داهشتسا  دروم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تاکرابم  زا  هیآ 
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.ُءاشَی (1) نَم  یّکَُّزی  ُهللا  َِلب  مُهَسُفنَأ  َنوُکَُّزی  َنیذَّلا  َیلِإ  َرَت  َملَأ 

كاپ دـهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسا  دـنوادخ  هکلب  دـنناد ؟] یم  هزیکاپ  و   ] دـنرادنپ یم  كاپ  ار  شیوخ  هک  ار  یناسک  يرگن  یمن  ایآ 
.دنادرگ یم 

.یقَّتا (2) ِنَِمب  ُمَلعَأ  َوُه  مُکَسُفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  ... 

.تسا ناراکزیهرپ  هب  رت  هاگآ  هک  تس  [ ادخ  ] وا دییاتسم  ار  شیوخ  سفن 

لمع سفن و  هیکزت ي  يانعم 

.تسا نآ  يور  ندرک  زاب  باسح  ندرک و  هیکت  نتشادنپ و  هرس  صلاخ و  لمع و  نتـسناد  كاپ  يانعم  هب  لمع » سفن و  هیکزت ي  »
یگزیکاپ كالم  دهد و  یم  رذـح  نتـشادنپ ، هزیکاپ  نیا  زا  ار  نانآ  دـنک و  یم  باطخ  ار  دـنراد  يا  هّیحور  نینچ  هک  يدارفا  نآرق 

.دنک یم  یفّرعم  لاعتم  دنوادخ  هیکزت ي  ار  لمع 

یسلجم هماّلع ي  مالک  رد  بجع  يانعم 

رد تایآ  نیا  رکذ  زا  سپ  یـسلجم ، هماّلع ي  موحرم  .دـنهجاوم  بجُع  هّیحور ي  اب  ًالومعم  دنتـسه ، يرادـنپ  نینچ  لها  هک  يدارفا 
: دیامرف یم  بجع  يانعم  لیلحت 

ّدح زا  ار  دوخ  درف ، هک  نیا  نآ و  هب  ندـیلاب  نآ و  يارب  ینامداش  نآ و  ندرمـش  دایز  تسا و  حـلاص  لمع  نتـشادنپ  گرزب  بجع ،
هب يرازگرکش  دشاب و  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  عضاوت  اب  رگا  لمع ، هطـساو ي  هب  رورـس  یلو  .دنادب  جراخ  ندرک ] یهاتوک   ] ریـصقت

.دنا (3) هدوتس  وکین و  یگمه  اه  نیا  دنوادخ ، زا  قیفوت ] نیا   ] ندرک ناوارف  بلط  نآ و  ماجنا  قیفوت  رطاخ 

.درمش یم  ناوارف  میظع و  ار  شیوخ  لمع  دراد  بجع  هک  یسک 

.درمش یم  میظع  گرزب و  ناوارف و  ار  دوخ  لمع  بجع ، ياراد  درف  هک  نآ  تسخن  تسا : یساسا  هّفلؤم ي  ود  اب  طابترا  رد  بجع 
دناد و 6. یم  بستنم  دوخ  هب  هداد  ماجنا  هک  ار  یحلاص  لمع  وا  تلاح  نیا  رد 
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حیرـصت نآ  هب  تایاور  رد  هک  ریـصقت » ّدـح  زا  جورخ   » .دـنک یم  یفتنم  دوخ  زا  ار  تدابع  رد  یهاتوک  ریـصقت و  لامتحا  هنوگ  ره 
یمن نآ  یـشخب  رثا  رد  يدیدرت  ههبـش و  ّکش و  هنوگ  چـیه  دـناد و  یم  مامت  لماک و  ار  دوخ  لمع  درف ، هک  تسانعم  نادـب  هدـش ،

.دیامن یمن  سح  جاتحم ، یلاخ و  تسد  هدنکفارس و  ناونع ، چیه  هب  ار  دوخ  دنک و 

.دننامداش ناشدوخ -  هب  نآ  باستنا  رابتعا  هب  شیوخ -  لمع  زا  بجع  لها 

نآ ياج  هب  دراد و  ناوارف  تّرـسم  ینامداش و  جاهتبا و  ساسحا  دوخ  لد  رد  بجع -  هصخاش ي  نیمود  ناونع  هب  نیا -  رب  هوـالع 
تـسا نشور  هّتبلا  .دلاب  یم  نآ  هب  درگن و  یم  راختفا  رورغ و  ساسحا  اب  دوخ  لمع  هب  دشاب  فرتعم  دوخ ، تنکـسم  ّللذـت و  هب  هک 

هب نآ  رد  تسادخ -  هناخ ي  ِرد  رب  ییادگ  عضاوت و  نامه  هک  یگدنب -  حور  هک  هدش  هتـسناد  حیبق  لیلد  نیا  هب  وا  رورـس  نیا  هک 
وا ياـطع  ماـعنا و  قیفوت و  یب  دـنادب و  راـگدرورپ  هب  بستنم  دوخ ، زا  شیب  ار  دوخ  ریخ  لـمع  درف ، رگا  هن  رگ  دروخ و  یمن  مشچ 

هکلب تسین ، هدـیهوکن  حـیبق و  اهنت  هن  وا  ینامداش  نیا  دـهد ، ماـجنا  ار  ییوکین  لـمع  نینچ  هک  دسانـشب  نآ  زا  رت  هیاـم  یب  ار  دوخ 
.دشاب یم  هدیدنسپ  نسحتسم و 

هجیتن رد  درمـش ؛ یم  رب  يریگتـسد  هب  دـنمزاین  یلاخ و  تسد  زیچان و  يا  هدـنب  لاـعتم ، يادـخ  هناـخ ي  ِرد  رب  ار  دوخ  يدرف  نینچ 
.دنک یم  تیوقت  دوخ  رد  ًامئاد  ار  رکش  هّیحور ي 

.نتشیوخ راک  ات  دناد  یم  یهلا  قیفوت  لصاح  رتشیب  ار  دوخ  لمع  تسا ، ّللذت  یگدنب و  لها  یهلا ، هاگرد  رد  هک  یسک 

کی ره  دیهمت  هک  تسا  یناوارف  تامّدقم  ندـمآ  مهارف  یپ  رد  وا  هناراتخم ي  تدابع  قّقحت  هک  تسا  هتکن  نیا  رّکذـتم  نینچمه  وا 
رد هک  ثیح  نیا  زا  ار  دوخ  تدابع  وا  نینچ ، نیا  .تسا  لاعتم  راگدرورپ  راک  طقف  طقف و  هدوب ، جراخ  وا  تسد  زا  ًاـعقاو  اـه  نآ  زا 

ار دوخ  حلاص ، لمع  هب  ندز  تسد  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  .دوخ  درکلمع  ات  دـناد  یم  یهلا  ماعنا  ِلولعم  رتشیب  تسا ، یهلا  قیفوت  یپ 
كاخ لیلذ و  یلاخ و  تسد  راک و  ریصقت  ار  دوخ  ًامئاد  درمش و  یم  زیچان  ار  دوخ  مهس  دناد و  یم  دنوادخ  نویدم 
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.دنک یم  بلط  ار  تمعن  ینوزف  تکرب و  تدایز و  تمعن ، نیا  یپ  زا  دناد و  یم  یبوبر  هاگراب  نیشن 

بجع يانعم  رد  ییاهب  خیش  نایب 

ییاهب خیش  موحرم  زا  یلوق  لقن  اب  ار  دوخ  نایب  بجع ، هلأسم ي  رد  شاکنک  رتشیب و  حیضوت  يارب  سپس  یـسلجم  هماّلع ي  موحرم 
: دنک یم  لیمکت  نینچ 

هدنز بش  اهزور و  هزور ي  زا   ] دهد یم  ماجنا  ار  یحلاص  لامعا  هک  یـسک  تسین  کش  :» دیامرف یم  هحور  هللا  سّدـق  ییاهب  خـیش 
يوس زا  هّیطع ي  هک  دشاب  ثیح  نآ  زا  ینامداش ] نیا   ] رگا سپ  .دیآ  یم  فک  هب  ینامداش  وا  سفن  يارب  اه ،] نیا  لاثما  اه و  يراد 

نآ لاوز  و  يدوبان ]  ] نارگن دشاب و  ناسرت  شـصقن  زا  هّیحور ]  ] نیا دوجو  اب  تسوا و  رب  یلاعت  قح  بناج  زا  یتمعن  وا و  يارب  ادخ 
.تسین بجُع  وا ، ینامداش  نیا  دبلطب ، تدایز  ادخ  زا  لاح ] نیا  رد   ] ددرگ و

، دشاب یم  وا  هب  هتـسباو  دراد و  هیکت  وا  هب  تسوا و  دوخ ]  ] ياه یگژیو  زا  لعف ]  ] نآ هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  وا ] یلاحـشوخ   ] رگا و 
رب ببـس  نیا  هب  ییوگ  دـنیبب -  جراـخ  ریـصقت  ّدـح  زا  ار  شیوـخ  دـنک و  هیکت  نآ  هب  درامـشب و  گرزب  ار  نآ  نآ ] لاـبند  هب   ] سپ

(1)« .تسا بجُع  نامه  وا ] يداش   ] نیا دهن -  یم  ّتنم  ناحبس  دنوادخ 

یگدنب و هّیحور ي  هک  دنا ، هدرمش  حودمم  وکین و  ار  يا  ینامداش  ناشیا  دوش ، یم  هدهاشم  ییاهب  خیـش  موحرم  نایب  رد  هک  نانچ 
هّیطع و تمعن و  ًاعقاو  ار  ترایز  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  رئاز  رگا  .دـشاب  هدـش  ظفح  نآ  رد  یبوبر  هاـگراب  رد  ّتلذ  يراـسکاخ و 
هب ندـش و  دودرم  زا  ًاـمئاد  رگا  دـنک ، یّقلت  لـمع  قّقحت  رد  ءزج  نیرت  کـچوک  هناـیم ، نیا  رد  ار  دوخ  دـنادب و  یلاـعت  قح  قیفوت 

نیا یفالت  زا  ناوتان  زجاع و  ار  دوخ  رگا  دهدن و  تسد  زا  ار  ادخ  ياضر  صالخا و  ظفح  هغدغد ي  دـنک و  ساره  نداتفا  يدوبان 
.6 رکش ندروآ  ياج  هب  رد  ار  دوخ  هراومه  دسانشب و  یهلا  فطل 
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.تسا هدولاین  بجُع  هب  ار  شا  ینامداش  دنادب ، رّصقم  نآ ،

گرزب هنالفاغ  ار  شترایز  دنادب ، دوخ  زا  ار  هدمع  مهس  نآ  ماجنا  رد  دسانـشب و  دوخ  هب  بستنم  ییوکین  لمع  ار  شترایز  رگا  اّما 
ًاعطق دسانـشن ، دنوادخ  هاگراب  رد  زیچ  یب  یلاخ و  تسد  رّـصقم و  ًابلق  ار  شدوخ  رگا  اه  نیا  لابند  هب  دنک و  هیکت  نآ  هب  درمـشب و 

.تسا هداتفا  یقالخا  هلیذر ي  نیا  ناماد  هب  وا  یماکداش 

لاعتم و يادخ  زا  هّجض  يراز و  عّرضت و  اب  دیاب  ام ، دوجو  رد  یقالخا  لیاذر  دشر  ّتیلباق  سفن و  فعـض  هب  هّجوت  اب  هک  تساجنیا 
راب تکاله  هطرو ي  نیا  زا  ار  ام  دوخ ، هک  تشاد  هنازجاـع  تساوخرد  مالّـسلا -  هیلع  رـصع  ماـما  ًاـصوصخ  شراوگرزب -  ياـیلوا 

: دراد یم  نایب  نینچ  ار  راد  هدنز  بش  دّجهت و  لها  هدنب ي  زا  تظافح  ّتیفیک  یسدق  یثیدح  رد  لاعتم  يادخ  .دنهد  تاجن 

.دریگ یم  وا  زا  ار  تدابع  قیفوت  بجُع ، زا  شا  هدنب  ییرود  يارب  ادخ  هاگ 

اهبـش دزیخ و  یم  رب  شمرن  مرگ و  شلاب  شباوختخر و  زا  دنک ، یم  شالت  وپاکت و  نم  تدابع  رد  هک  تسا  یـسک  نم  ناگدـنب  زا 
یم یترچ  وا  رب  بش  ود  اـی  کـی  نم  هاـگنآ  .دـنکفا  یم  بعت  جـنر و  هب  نم  تداـبع  رد  ار  دوخ  سپ  دـنک ، یم  دّـجهت  نم  يارب  ار 

، دـباوخ یم  حبـص  ات  سپ  .مراد  هگن  یقاـب  شیارب  ار ] شیوکن  لـمع  مهاوخ  یم   ] مراد و فطل ]  ] رظن وا  هب  هک  نیا  رطاـخ  هب  منکفا 
.دنک یم  شنزرس  ار  شیوخ  تسا و  كانمشخ  دوخ  رب  هک  یلاح  رد  دزیخ  یم  رب  باوخ ] زا   ] سپس

هُکالَه هیف  ام  َکلذ  نِم  ِهیتأَیَف  ِِهلامعَِأب  ِهَنتِفلا  یلِإ  ُبجُعلا  هُرِّیَُـصیَف  َکلذ  نَم  ُبجُعلا  ُهَلَخََدل  یتَدابِع  نِم  ُدـیُری  ام  َنَیب  هَنَیب َو  یّلَُخا  َول  َو 
ُّنُظَی َوُه  َکلذ َو  َدنِع  یّنِم  ُدَعابَتَیَف  ِریـصقَّتلا  َّدَـح  ِهتَدابِع  یف  َزاج  َنیدـِباعلا َو  َقاف  دَـق  ُهَّنَأ  َنُّظَی  یّتَح  هِسفَن  نَع  ُهاضِر  ِِهلامعَِأب َو  ِهبجُِعل 

اوبَعتَأ اودِهَتجا َو  َول  مُهَّنِإَف  یباوَِثل  اهَنولَمعَی  یتَّلا  مِِهلامعَأ  یلَع  َنوِلماعلا  ِلِکَّتَی  الَف  یَّلإ  ُبَّرَقَتَی  ُهَّنَأ 
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نکل و  یتمارَک ...  نِم  يدنِع  َنوُبلطَی  امیف  یتَدابِع  َهنُک  مِِهتَدابِع  یف  َنیِغلاب  َریَغ  َنیرِّصَقُم  اوناک  یتَدابِع  یف  مهَرامعَأ  اوَنفَأ  مُهَـسُفنَأ َو 
(1)  . ...مُهُکِراُدت َکلذ  َدنِع  یتَمحَر  َّنِإَف  اوُِّنئَمطَیلَف  یب  ِّنَّظلا  ِنسُح  یلِإ  اوُحَرفَیلَف َو  یلضَِفب  اوُِقثَیلَف َو  یتَمحَِربَف 

.دوش یمن  ادا  دنوادخ  تدابع  ّقح  هاگچیه  هک  ارچ  دننکن  هیکت  دوخ  لمع  هب  تدابع  لها 

هب التبم  اهتدابع  نامه  رطاخ  هب  دـنک ، یگدـنب  ارم  شلیم  قباطم  ات  مراذـگاو  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  هک ] تسا  نیا  تقیقح   ] یلو
.دوش یم  هابت  شناـمیا ] ، ] ندـش هتفیرف  نیا  رثا  رد  ددرگ و  یم  شلاـمعا  هب  تبـسن  وا  ندـش  هتفیرف  ثعاـب  بجع  دوش و  یم  بجع 

هتفای و يرترب  ناگدننک  تدابع  همه ي  هب  دنک  یم  نامگ  هک  اجنآ  ات  تسا  دونشخ  شدوخ  زا  لاحـشوخ و  شلامعا  هب  تبـسن  اریز 
یم ادیپ  بّرقت  نم  هب  دوخ  نامگ  هب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  رود  نم  زا  تروص  نیا  رد  تسا و  هدرکن  یهاتوک  چیه  شا  یگدنب  رد 

دننک و وپاکت  رگا  هک  ارچ  دنیامنن ، هیکت  دننک -  یم  نم  شاداپ  هب ] ندیـسر   ] يارب هک  دوخ -  لامعا  رب  ناگدـننک  لمع  سپ  .دـنک 
ّقح  ] دـنا هدیـسرن  نم  تدابع  يافرژ  هنک و  هب  دنرّـصقم و  مه ] زاب   ] دـننک انف  نم  تدابع  رد  ار  دوخ  رمع  دـننکفا و  جـنر  هب  ار  دوخ 
نم شیاشخب  لضف و  هب  دننک و  دامتعا  نم  تمحر  هب  اّما  ...دنبلط  یم  نم  تمارک  زا  نم  دزن  هچ  نآرد  دنا ) هدرواین  اجب  ارم  تدابع 

 . ...دوش یم  قحلم  نانآ  هب  لاح  نیا  رد  نم  تمحر  هک  ارچ  دنشاب ، هتشاد  نانیمطا  نم  هب  نظ  نسح  هب  دندرگ و  نامداش 

.تسا یگدنب  اب  ضقانم  نتشاد ، هیکت  دوخ  يوپاکت  هب  ندرک و  دامتعا  شیوخ  هب  ندرمش و  رترب  ار  دوخ 

رد ات  دـنکفا  یم  شباوخ  هب  دـهاوخب  وا  هک  نآ  یب  دـنک و  یم  داجیا  عنام  دّـجهت ، لها  ِنمؤم  يارب  نینچ  نیا  یهاگ  لاـعتم  يادـخ 
رد يدابع ، لاـمعا  همه ي  هجیتن  رد  تداـبع و  حور  دـیآ ، یم  ناـیم  هب  یلمع  رد  بجع  ياـپ  یتقو  هک  ارچ  دـتفین ؛ بجُع  هطرو ي 

.4، نمؤم یتقو  ماگنه  نیا  رد  .دننک  یم  كاله  ار  درف  تیاهن  رد  دنریگ و  یم  رارق  داسف  یهابت و  نیا  رطخ  ضرعم 
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هب دـبای ، یم  هیامرپ  ار  دوخ  تدابع  یفیک ، یّمک و  دـُعب  زا  دریگ و  یم  جوا  شـشالت  وپاکت و  هنیمز  نیا  رد  دوش و  یم  تدابع  لها 
یم هلصاف  ادخ  زا  زور  هب  زور  بیترت ، نیا  هب  .تسا  رترب  رتالاب و  راگدرورپ ، نارگ  تدابع  مامت  زا  دشیدنا  یم  دنک و  یم  رظن  دوخ 

.ددرگ یم  روک  يدنسپ  دوخ  ینیبدوخ و  ریت  هب  شنیبادخ  مشچ  دریگ و 

.میشاب هتشاد  وکین  نامگ  راگدرورپ ، هب  دیاب  دشاب و  یهلا  تمحر  لضف و  هب  دیاب  ام  دیما 

رگا هک  ارچ  دـندرگ ؛ یّکتم  دوخ  ياه  هدرک  هب  لمع  لـها  اداـبم  هک  دـهد  یم  رادـشه  ثیدـح  یناـیم  ياـهزارف  رد  لاـعتم  يادـخ 
ّقح مه  زاب  دـننارذگب ، تدابع  رد  ار  دوخ  رمع  یمامت  دـنزادنا و  درد  جـنر و  تمحز و  هب  ار  دوخ  دـننک ، اه  نیا  زا  شیب  يوپاـکت 
هب دـننک و  فوطعم  دـنوادخ  هب  طقف  ار  ناشدامتعا  لاکّتا و  دـیاب  دوخ  هب  ءاکّتا  ياج  هب  سپ  .دـنا  هدرواین  ياج  هب  ار  ادـخ  تداـبع 

نیا رد  اهنت  دـننامب و  ملاس  بجُع ، يداو  ندـیطلغ و  رطخ  زا  اـت  دـنربب  وا  هب  وکین  ناـمگ  هراومه  دـندنب و  دـیما  وا  تمحر  لـضف و 
.ددرگ یم  ناشلاح  لماش  یهلا  تمحر  هک  تسا  تروص 

رـصع ماما  هب  يرازگ  تمدخ  ینید و  تامدخ  هار  رد  ای  دنا و  هدیـشچ  ار  تدابع  ینیریـش  تاجانم و  تّذـل  هک  یناسک  قیرط  ره  هب 
مالّـسلا هیلع  تیب  لها  ناماد  هب  تسد  ًامئاد  تسا  بوخ  دنتـسه ، نتفر  ترایز  ناوارف  لها  اـی  دـنراد و  شتآ  رب  یتسد  مالّـسلا  هیلع 

هک ارچ  دنوشن ، التبم  يدنـسپدوخ  بجُع و  هب  هدرکن  يادخ  تقو  کی  ات  دننز ، لّسوت  تسد  ناشیا  تایانع  لیذ  هب  مدامد  دنـشاب و 
، میوش هتـشاذگاو  دوخ  هب  میوش و  صالخ  نامدوخ  یناـسفن  رورـش  زا  میناوت  یم  هک  تسوا  ياـیلوا  لاـعتم و  يادـخ  ددـم  اـب  اـهنت 

.تسا ینیقی  یعطق و  نامطاطحنا  طوقس و  تکاله و 

هک دوش  یم  هدید  ًاضعب  دنبجُع و  رطخ  ضرعم  رد  نارگید  زا  شیب  دنراد ، وکن  ياهراتفر  ریخ و  لامعا  هب  لاغتشا  هک  یناسک  يرآ ،
زا دماشوخ  شیوخ و  هب  ندیلاب  بجُع ، راذگ  هیاپ  تسا ، كدنا  هلأسم  نیا  هب  ناشهّجوت 
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هیلع قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دزاس  یم  دوباـن  ار  نآ  باوث  دـشک و  یم  ریز  هب  تداـبع  يـالاو  هبترم ي  زا  ار  لـمع  هک  تسا  دوخ 
: هک تسا  هدمآ  مالّسلا 

یم هدیـسرپ  شزامن  هرابرد ي  ینم ، دننامه  زا  ایآ  : » تفگ دباع ] :« ] تسا هنوگچ  وت  زامن  : » تفگ وا  هب  دمآ و  يدباع  دزن  هب  یملاع 
هنوگچ ادـخ ] فوخ  زا   ] تا هیرگ  : » تفگ ملاع ] « ] .ما هدرک  یم  تدابع  ار  دـنوادخ  نونک ] ات   ] ناـمز نـالف  زا  هک  یلاـح  رد  دوش ؟

: تفگ ملاع  هک ] دوب  اجنیا  « ] .دوش یم  يراج  هرهچ ] رب   ] مکشا هک  نآ  ات  میرگ  یم  : » تفگ دباع ] [ »؟ تسا

.ٌءیَش (1) ِهلَمَع  نِم  ُدَعصَی  َّلِدُملا ال  َّنِإ  ٌّلِدُم  َتنَأ  َِکئاُکب َو  نِم  ُلَضفَأ  ٌِفئاخ  َتنَأ  َکَکحِض و  َّنِإَف 

زا يزیچ  دـلاب  یم  دوخ  هب  هک  نآ  .یلاـب  یم  دوخ  هب  هک  نآ  لاـح  تسوت و  نتـسیرگ  زا  رترب  یناـسرت ، هک  یلاـح  رد  وـت  هدـنخ ي 
.دور یمن  الاب  شلمع 

هک يدرد  .دروآ  دـهاوخن  یپ  رد  یباوث  دور و  یمن  ـالاب  ًاـنیقی  دوشن ، هتفریذـپ  یلمع  رگا  تسا و  نآ  یلوبق  لـمع  دوعـص  زا  روظنم 
زا رترب  ار  دوخ  نأش  دیـسرپ ، وا  زا  شتدابع  ّتیفیک  هرابرد ي  ملاع  یتقو  .ییاتـسدوخ  زج  دوبن  يزیچ  دوب ، هدـش  ـالتبم  نآ  هب  دـباع 

( اتس دوخ   ) ّلِدُم نیمه  دشکب و  شزرا  شجنس  هریاد ي  هب  ار  نآ  دسرپب و  شتدابع  فیک  ّمک و  هرابرد ي  وا  زا  یـسک  هک  دید  نآ 
.تشاداو یشنکاو  نانچ  هب  ار  ملاع  وا ، ندوب 

هک دشاب  برطضم  نارگن و  ناساره و  هراومه  یمدآ  هک  تسا  نیا  شیوخ ، زا  ندوب  دنـسرخ  دوخ و  هب  نانیمطا  نیا  لباقم  هطقن ي 
کی نهذ  رد  هک  رگید  شـسرپ  نارازه  و  هن »؟ ای  هدـش  یـصلاخان  هب  بوشم  نم  لمع  ایآ  « ،»؟ هن اـی  هدـش  هتفریذـپ  نم  زا  ریخ  اـیآ  »

، دزیرن یکـشا  هرطق  زور  هنابـش  لوط  رد  دشاب و  مه  نامداش  نادنخ و  رگا  يدرف  نینچ  .دـننک  یم  نالوج  فوخ ، هب  فصّتم  ِناسنا 
هب 5. هدایز  دیما  هک  يرگید  زا  تسا  رترب 
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مه هبال  هیرگ و  هّیحور ، نیا  اب  دنریگ و  رارق  دـقن  یّتح  ای  در  دروم  هک  دـناد  یم  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  حـلاص  لامعا  دراد و  شتاریخ 
! دراد

نیموصعم هسّدقم  تاوذ  هب  رود  زا  يدورد  مالـس و  هک  یماگنه  درادـن ، ار  یفنم  یـشرگن  نیا  هدـنام و  هناخ  رد  هک  یـسک  اسب  هچ 
یم رکف  دنک و  یم  راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جنر  هک  يدرف  اّما  .دشاب  هتـشاد  باجم  هتفریذپ و  یمالـس  دنک ، یم  هناور  مالّـسلا  مهیلع 

.ددرگ زاب  هدروخرس  دودرم و  درادن ، روخ  در  شندش  هتفریذپ  دنک 

هک دوب  بقارم  دیاب  دنک ، یم  اقلا  روش  ینامداش و  ناسنا  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ترایز  قیفوت  ندروآ  فک  هب  هک  نیا  مغر  یلع  اذل 
ندیلاب و هک  ارچ  دوش ؛ هدرپس  یشومارف  تسد  هب  لماع ، ِیتقایل  یب  لمع و  صقن  هک  دباین  هعسوت  نانچ  نآ  تقو  کی  ینامداش  نیا 

.دوش یم  ببس  ار  نآ  يدوبان  دیادز و  یم  ار  نآ  یهلا  ههجو ي  درف -  هب  شباستنا  رابتعا  هب  لمع -  هب  ندیزان 

قیفوت ياـطع  هب  یناـمداش  زا  کـیکفت  لـباق  ًـالماک  رورـس  نیا  هک  درک  ّتقد  دـیاب  هّتبلا  دیـسرت ، دـیاب  تداـبع  يارب  یلاحـشوخ  زا 
زا همه  نیا  هک  میناد  یم  اریز  تسا ؛ هارمه  زرل  سرت و  اب  مداـمد  تسا و  یهلا  قیفوت  تباـب  یناـمداش  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ راـگدرورپ 
رب هک  نآ  ای  دهدن  ام  هب  ار  قیفوت  نیا  رگید  دناتسب و  ام  زا  ار  ایاطع  نیا  دنوادخ  دنکن  هک  مینارگن  ناسرت و  ًابّترم  هدمآ و  ادخ  يوس 

.دنک مورحم  یّلک  هب  یلوبق  ضیف  زا  ار  نآ  دنزب و  يدودرم  رهُم  نامتدابع 

.قدص هناشن ي  ناهانگ  زا  ینامیشپ  تسا و  قسف  بجع ، هارمه  تدابع 

، هجو چـیه  هب  درف  دوش و  یم  هارمه  یلاشوپ  بذاـک و  ناـنیمطا  یعون  اـب  تسا ، روآ  بجع  مومذـم و  هک  يا  یناـمداش  لـباقم ، رد 
هتسنادن دوخ  دشاب  نینچ  هک  يدباع  .دورب  نایم  زا  ًالصا  ای  دشاب  هتشاد  یـصقن  ای  یهاتوک  وا  لمع  تقو  کی  هک  دهد  یمن  لامتحا 

رارق قدص  لها  هرمز ي  رد  هتسنادن ، دوخ  دناد ، یم  نامیشپ  زیچ و  یب  تخبدب و  ار  دوخ  هک  یقساف  لباقم ، رد  تسالتبم و  قسف  هب 
.دریگ یم 
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: دیرگنب فیرش  تیاور  نیا  هب  .تسا  هناوتشپ  نودب  ندیلاب  ینامداش و  زا  رت  دنمشزرا  رایسب  ادخ  شیپ  هانگ  زا  تمادن 

، قساف هک  یلاح  رد  دـنور  یم  نوریب  دجـسم  زا  سپ ، .قساف  يرگید  تسا و  دـباع  اـه  نآ  زا  یکی  دـنوش  یم  دجـسم  دراو  درف ، ود 
هب هدیزان ، یم  دوخ  تدابع  هب  هک  یلاح  رد  هدش  دراو  دجسم  هب  دباع  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هدش  قساف  دباع ، قیّدص و 

ّلجوّزع دنوادخ  هدز و  یم  رود  شقـسف  رب  ینامیـشپ  رد  قساف  هشیدنا ي  اّما  هدوب ، نآ  هرابرد ي  شرکف  هدـیلاب و  یم  شلمع ]  ] نآ
.دنک (1) یم  رافغتسا  هدرک ، هک  یناهانگ  رطاخ  هب  ار 

نئارق يور  هک  دنیبب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  مرح  رد  ار  يدارفا  دـنک و  هاگن  دوخ  رب  رود و  هب  هاگ  ییاوقت ، لها  رئاز  تسا  نکمم 
نیا دراد ، وا  هک  یلاح  تسا  نکمم  ًاضعب  .دـیآ  یم  قساف  ياهناسنا  هب  ناش  هفایق  سکعرب ، هکلب  دـنرادن ، يوقت  زا  يا  هرهب  يرهاظ 

نآ زا  نم  هک  دشاب  رکف  نیا  اوقت ، هب  روهشم  درف  ِلد  رد  رگا  .دننکن  اه  نآ  دنک ، یم  وا  هک  ار  یترایز  تدابع و  دنشاب و  هتـشادن  اه 
شیپاشیپ ار  يدودرم  رهُم  دـنلفاغ »! هچ  رگید  ياه  نیا  منک و  یم  نم  يا  هیامرپ  ترایز  بجَع  :» دـیوگب دوخ  هب  هک  نیا  ای  مرترب  اه 

فصو هک  يا  هنوگ  هب  دنز ؛ یم  نیمز  هب  ار  ناسنا  نتـشیوخ ، لمع  هطـساو ي  هب  رورغ  دوخ و  زا  دماشوخ  .تسا  هدز  دوخ  لمع  رب 
.دنک یم  قدص  وا  رب  قساف 

.دنک یم  دیدهت  ار  اوقت  قدص و  لها  هراومه  لمع ، يدودرم  هجیتن  رد  بجُع و  رطخ 

دشاب هتشادن  اه  ییوکین  زا  يا  هرهب  ًارهاظ  رگا  یّتح  هدمآ ، موصعم  ماما  رضحم  هب  هدنمرش  هدنکفارـس و  هاوخرذع و  هک  یقـساف  اّما 
هب ار  وا  تسا و  هدنزاس  شیارب  وا  ینامیشپ  تمادن و  هک  ارچ  دسرب ؛ نیقیّدص  ماقم  هب  یّتح  تسا  نکمم  شا  هّیحور  نیمه  رطاخ  هب 
رد يدوخ  رگید  .دنک  یم  راودیما  ادـخ  وفع  لضف و  هب  دـیماان و  دوخ  زا  ار  وا  دـناشک ، یم  هبانا  رافغتـسا و  هانگ و  كرت  هلحرم ي 

هب 6. اهنت  وا  تسه  هچ  ره  دنام ، یمن  نایم 

408 ص :

ح 6. بجعلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 425 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_408_1
http://www.ghaemiyeh.com


.درمش یم  هیام  یب  ریقف و  ار  دوخ  هتخود و  مشچ  راگدرورپ  يریگتسد 

نینچ .دوش  یم  راد  هشدـخ  هک  تسادـخ  ربارب  رد  یگدـنب  هجو  اج  نیا  دـنک ؛ رخف  دوخ  ترایز  هب  هک  يرئاز  دـباع و  زا  ناـما  یلو 
یلاخ تسد  رّـصقم و  هک  نآ  زا  شیب  ار  نتـشیوخ  دنک و  یم  شومارف  دـنوادخ  هب  ار  شا  هیکت  دراد و  ییاکّتا  دوخ  ساسحا  يرئاز 

هب دنک و  یم  طقاس  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  هک  يا  هبترم  زا  ار  وا  هک  تسا  هشیدنا  نیمه  دنک و  یم  یّقلت  دنموربآ  رپ و  تسد  دنادب ،
.دیامن یم  شیالتبم  قسف 

.تسا نتشیوخ  لمع  ناوارف  للخ  صقن و  يروآدای  بجُع ، زا  يریگولج  هار 

نآ طوـبه  طوقـس و  زا  دوـش و  روآداـی  دوـخ  هب  ار  شلمع  صقن  ًاـمئاد  یمدآ  هک  نـیا  نآ  درادـن و  شیب  هار  کـی  بـجُع  زا  رارف 
، ریخ ای  هتفرگ  رارق  یـشوپ  مشچ  دروم  نآ  صئاقن  هن و  ای  هدش  عقاو  لوبقم  شلمع  درادـن  یهاگآ  یمدآ  هک  نیمه  ًالـصا  .دـسارهب 
، نتـشیوخ ریخ  هب  نانیمطا  دوخ و  زا  دماشوخ  بجُع و  رگید  دـش ، نینچ  یتقو  .دـناشک  یم  یفیلکتالب  ینارگن و  يداو  هب  ار  ناسنا 

ادخ تمحر  زا  ناسنا  هک  لاح  نیع  رد  دنک و  یم  فّرـصت  ار  یمدآ  ناج  هک  تسا  ساره  سرت و  نیا  هکلب  .دـبای  یمن  هولج  لاجم 
ماما زا  يوار  .دـناد  یمن  یلاخ  زگره  ار  ددرگ  دودرم  لوبقمان و  شحلاـص  لـمع  وتراـیز  هک  لاـمتحا  نیا  ياـج  اـّما  تسین ، دـیماان 

: دسرپ یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

وا رب  بجُع  هیبش  يزیچ  دـهد و  یم  ماجنا  ییوکین  راتفر  سپـس  تسا ، نارگن  ناسرت و  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  یتشز ]  ] لمع یناسنا 
؟] تسا یلوا  وا  تلاح  مادک   ] دوش یم  دراو 

: دنیامرف یم  خساپ  شترضح 

.ِِهبجُع (1)7. ِلاح  یف  ُهنِم  ًالاح  ُنَسحَأ  ٌِفئاخ  َوُه  یلوُالا َو  ِهلاح  یف  َوُه 
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.دراد بجُع  هک  یماگنه  زا  دراد  يرتهب  ّتیعضو  تسا ، ناسرت  هک  شلّوا  لاح  رد  وا 

.تسا بجع  زا  رترب  فوخ ،

ادخ دسرت  یم  ییوس  زا  هک  یسک  .دراد  یم  رود  بجُع  زا  ار  ناسنا  لمع ، هب  تبسن  ندوب ) نارگن  ناسرت و   ) ندوب قفـشم  فئاخ و 
یمن لـالز  صلاـخ و  كاـپ و  ار  نآ  دـنک و  یمن  هیکزت  ار  دوـخ  حـلاص  لـمع  رگد ، ییوـس  زا  دـنزب ، شلمع  هنیـس ي  هب  در  تسد 

ياطعا لمع و  نتفریذپ  هکلب  دـیاشگ  یمن  یباسح  شدوخ  راک  يور  رگید  تسادـخ و  هب  شدـیما  همه ي  یـصخش  نینچ  .درادـنپ 
جایتحا يرادان و  رقف و  هب  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  هّرغ  دوخ  هب  رگید  نینچ  نیا  دناد ، یم  ادخ  راک  اهنت  اهنت و  ار ، نآ  هطساو ي  هب  باوث 

.تسا هاگآ  رّکذتم و  دنوادخ  شیپ  دوخ 

ناطیش ياقلا  بجُع :

تدابع ِرد  زا  ناطیـش  .تساج  نیمه  زا  دوش ، التبم  نآ  هب  تسا  نکمم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّبحم  قئاـش و  رئاز  کـی  هک  یتفآ 
، هبرح نیا  اب  .تسوا  هدروخ ي  بیرف  هک  دـهد  یمن  لامتحا  ناونع  چـیه  هب  هک  دـنک  یم  مرگرـس  ناـنچ  ار  ناـسنا  دوش و  یم  دراو 

چوپ لمع  نانچ  نطاب ، رد  اّما  تسین  راک  هنگ  رهاظ  رد  هک  تسا  تحار  شلایخ  هچ  رگا  يدباع  نینچ  دنک و  یم  ادیپ  ّطلست  ناطیش 
رد .دـنز  یم  كرـش  يوـلهپ  هب  وـلهپ  شا  هّیحور  نیا  هک  تسا  رختفم  هّرغ و  دوـخ  زیچاـن  لـمع  نیا  هب  ناـنچ  دراد و  يا  هیاـم  یب  و 

: هک تسا  تیاور 

سیلبا ّطلست  هیام ي  بجُع :

ّطلست وا  رب  وت  دوش ، بکترم  ار  نآ  مدآ  دنزرف  یتقو  هک  هدب  ربخ  یهانگ  زا  نم  هب  : » تفگ سیلبا  هب  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم 
رد شهاـنگ  درمـش و  یم  ناوارف  گرزب و  ار  شلمع  دزرو و  یم  بجُع  دوخ  هب  هک  تسا  یماـگنه  هاـنگ ] نآ  : » ] تفگ یباـی » یم 

(1)« .ددرگ یم  کچوک  شرظن 

: هدـش نایب  تسا -  يدرف  نینچ  هدـنهد ي  بیرف  دوخ  هک  سیلبا -  نابز  رد  دوش ، یم  التبم  اه  نآ  هب  بجع  هب  التبم  درف  هک  یتاـفآ 
.7 لمع زا  درف  هاگ 
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لمع زین  عقاوم  یضعب  ددرگ ، یم  رورسم  نامداش و  دناسر  ماجنا  هب  ار  نآ  هتـسناوت  دوخ  هک  نیا  زا  دوش و  یم  نامداش  دوخ ، حلاص 
.درمش یم  یفتنم  یّلک  هب  ددرگ  دودرم  شحلاص  لمع  هک  ار  لامتحا  نیا  درمش و  یم  ریثک  ناوارف و  ار  دوخ 

.درادن یساره  بجع  ياراد  درف  لمع  زا  ناطیش 

هلوک دراد و  مه  یـصقن  بیع و  هک  دورب  شداـی  مک  مک  دوخ ، ياـه  ییوکین  ندرمـش  ریثک  میظع و  اـب  درف  تسا  نکمم  هوـالع  هب 
یـصالخا و یب  رانک  رد  هانگ  هب  ندـیزای  تسد  رگید  دـش ، التبم  تافآ  دـنور  نیا  هب  ناسنا  یتقو  تسا و  هدـش  ولمم  هانگ  زا  شراب 

یم ماجنا  ییوکین  لمع  هچ  وا  هک  دهد  یمن  ّتیّمها  ناطیش  رگید  هنوگ  نیا  دوب و  دهاوخ  ریذپ  هیجوت  لهـس و  رایـسب  يدنـسپدوخ 
.دوب دهاوخ  نکی  مل  نأک  دریذپ  تروص  مه  یتدابع  ره  تسا ،  نتشیوخ  دماشوخ  يارب  ادخ و  ریغ  لعف ، فده  نوچ  هک  ارچ  دهد 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیوگ یم  نینچ  دوخ  نایرکشل  هب  سیلبا 

.ُبجُعلا (1) ُهَلَخَد  ُهَبنَذ َو  َیِسَن  ُهَلَمَع َو  َرَثکَتسا  اذِإ  ُهنِم : ٍلُوبقَم  ُریَغ  هَّنِإَف  َلِمَع  ام  ِلابُأ  َمل  ٍثالَث  یف  َمَدآ  ِنبا  نِم  ُتنَکمَتسا  اذِإ 

لوبقمریغ دـهد ] ماجنا  یلمع  ره   ] هک ارچ  .دـنک  یم  هچ  وا  هک  مهد  یمن  ّتیّمها  رگید  متفای  هار  مدآ ، دـنزرف  رب  دروم  هس  رد  یتقو 
.دوش لخاد  بجُع  وا  رد  دنک و  شومارف  ار  شهانگ  دَرمش و  ناوارف  ار  شلمع  یتقو  تسا :

حلاص رهاظ  هب  ِلامعا  هب  درف  مه  رگا  هک  ارچ  تسا  هتـشگ  ّطلـسم  رهاق  زوریپ و  رگید  دـنک ، حـتف  ار  ییاهرگنـس  نینچ  یتقو  ناطیش 
دوخ ناهانگ  نوچ  ییوس  زا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  شلمع  تسوا ، ریگ  نابیرگ  هک  يدنـسپدوخ  بجع و  لیلد  هب  دهد ، همادا  دوخ 

.2 زین تیصعم  يداو  رد  هکلب  دنک  یمن  ادیپ  هبوت  تلاح  درمش ، یم  کچوک  دنک و  یم  شومارف  ار 
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.تسا یعطق  شتواقش  طوقس و  بیترت  نیا  هب  تفر و  دهاوخ  شیپ 

.تسا بجع  اب  توافتم  ءاجر ،

تـسد هب  یناوارف  يایادـه  ایاطع و  ًاعطق  هک  دـنک  باسح  دوخ  شیپ  دورب و  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترایز  هب  ًاـضرف  ناـسنا  رگا 
باسح دیاب  هّتبلا  .تسا  هدرمـش  ناوارف  ار  شلمع  هتـشگ و  رورغم  هدوب ، شترـضح  ّصاخ  نامهم  هدـش و  لوبقم  شترایز  هدروآ و 

، هدـش هداد  ترایز  لیاضف  ناونع  هب  هک  ییاه  هدـعو  نتـسناد  تباث  زین  شّیلو و  ادـخ و  هب  ّنظ  نسح  ءاـجر و  اـب  ار  رّکفت  هنوگ  نیا 
هتکن اـّما  تسین ، هشدـخ  راـچد  يا  هّرذ  دـنا  هدومرف  ناـیب  دوخ  تاراـیز  راـثآ  باـب  رد  مالّـسلا  مهیلع  ّمئا ] هچ  نآ  يرآ  .درک  ادـج 

هک تسا  نیا  هن ؟ ای  دـنهد  یم  ام  هب  ار  کی  چـیه  ًالـصا  ای  دریگ و  یم  ّقلعت  ام  هب  اه  نآ  زا  کی  مادـک  میناد  یمن  ام  هک  تساـجنیا 
لضف و اب  ناشیا  هک  میـشاب  راودـیما  ًامئاد  دـیاب  هکلب  مینادـب ؛ هّمئا  ترایز  زا  رپ  تسد  هدُرب و  ضیف  ار  دوخ  نانیمطا ، اـب  میناوت  یمن 

دیاب هزادـنا  نامه  هب  لاح و  نیع  رد  دـنزاس و  نامبیـصن  شیوخ  ياطع  دـننک و  رپ  ار  ام  یلاـخ  راـب  هشوت  دوخ ، يزاون  هدـنب  مرک و 
دنراد هگن  هتسب  نامیور  هب  ار  دوخ  هناخ ي  ِرد  هنوگ  نیا  دننیبب و  ار  نامهایـس  يور  دنهاوخن  دننک و  تشپ  ام  هب  هک  نیا  زا  میـسرتب 

.دننادرگ زاب  ناممورحم  و 

ناقیّدص راذنا  ناراکهانگ و  هب  تراشب 

ار دوخ  لامعا  دـیاب  دـتفیب ، نآ  رد  ناسنا  هدرکن  يادـخ  رگا  هک  تسا  يروآ  بارطـضا  كاـنرطخ و  هصرع ي  هصرع ، قیرط  ره  هب 
: دنک یم  یحو  نینچ  مالّسلا  هیلع  دواد  هب  لاعتم  يادخ  .دنادب  هتفر  داب  رب  یگمه 

.َنیقیّدِّصلا ِرِذنَأ  َنیِبنذُملا َو  ِرَِّشب  ُدواد  ای 

.هد میب  ار  نیقیّدص  تراشب و  ار  ناراک  هانگ  دواد ! يا 

: دسرپ یم  دواد  ترضح 

!؟ میب ار  نیقیّدص  مهد و  تراشب  ار  ناراک  هانگ  هنوگچ 

: دیامرف یم  باوج  رد  لاعتم  يادخ 

ِبنَّذلا َو نَع  وُفعأ  ََهبوَّتلا َو  ُلَبقَأ  ّینَأ  َنیِبنذُملا  ِرَِّشب  ُدواد  ای 
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.کَلَه (1) ّالِإ  ِباسِحِلل  ُُهبِصنأ  ٌدبَع  َسَیل  ُهَّنإَف  مِهلامعِأب  اوبَجُعی  ّالَأ  َنیقیّدِّصلا  رِذنَأ 

نامداش ناشلامعا  هب  ات  هد  میب  ار  ناقیّدـص  مرذـگ و  یم  هانگ  زا  مریذـپ و  یم  ار  هبوت  نم  هک  هد  تراـشب  ار  ناراـک  هاـنگ  دواد ! يا 
.دوش یم  كاله  هک  نآ  رگم  مشک ، یمن  باسح  يا  هدنب  زا  هک  دنشابن 

.دنام یمن  یقاب  نامیارب  يزیچ  دهد ، جرخ  هب  ّتقد  اه  نآ  شجنس  رد  دشکب و  باسح  ام  لامعا  زا  دنوادخ  رگا 

، دـهد رارق  دوخ  نازیم  رد  ار  اه  نآ  زیر  هب  زیر  دراذـگب و  ام  لمع  شاخـشخ  هب  ار  دوخ  باسح  هّتم ي  دـهاوخب  لاـعتم  يادـخ  رگا 
هانگ هک  تساجنآ  رد  میب  تراشب و  نیا  تفارظ  .ددرگ  یمن  تفاـی  دـشاب ، اراد  ار  یهلا  شریذـپ  باـصن  ّدـح  هک  یلمع  چـیه  رگید 
لها اّما  تسا ، زاب  ناشیور  هب  ادـخ  وفع  شوغآ  دـنراد و  تشگزاب  هبوت و  يوس  هب  یهار  ناشیاه  ینامرفان  همه ي  دوجو  اـب  ناراـک 

دونـشخ یکّتم و  دوخ  ياه  هدرک  هب  دـننک و  زاب  یباسح  دوخ  لمع  يور  دـیابن  مه  زاـب  ناـشتادابع  همه ي  دوجو  اـب  قدـص  ریخ و 
ياه كالم  هک  ارچ  تسا ؛ یعطق  ناـمکاله  دـشکب ، باـسح  وکین ، اـم  معز  هب  ِلاـمعا  زا  دـنوادخ  دـشاب  رارق  رگا  هک  ارچ  دنـشاب ،

هب دیما  دنام  یم  یقاب  هک  یهار  اهنت  .دنک  زارحا  ار  اه  نآ  دناوت  یم  یسک  رتمک  هک  دنا  هدرتسگ  ناوارف و  ردق  نآ  راگدرورپ  یلوبق 
.دراد نامنوصم  باسحلا » ءوس   » زا دسرب و  ناملامعا  باسح  هب  دوخ  ناسحا  مرک و  اب  هک  نیا  تسا و  یهلا  تمحر  لضف و 

بجُع قادصم  : رظن يأر و  رد  ییاکّتادوخ 

.تسا ینیب  رترب  دوخ  بجُع و  هناشن ي  يأر ، رد  دادبتسا  انغتسا و  ساسحا 

هّتبلا دـبای و  روهظ  دوخ -  رظن  هب  نانیمطا  ءاّکتا و  يأر -» هب  باـجعا   » ثحب رد  دـناوت  یم  يدنـسپدوخ ، بجُع و  قیداـصم  زا  یکی 
.8 .دوش یم  التبم  بجُع  هب  هتسنادان  ناسنا  تاقوا ، يرایسب  رد  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  ترایز  ثحب  رد  نآ  حرط  ترورض 
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يارب رگید  دنیبب ، نیریاس  هب  تبـسن  روما  رب  رت  فرـشم  رتالاب و  رت و  لقاع  ار  شدوخ  ددنـسپ و  یم  ار  دوخ  رظن  يأر و  یمدآ  یتقو 
.دنک یم  ادـیپ  يأر  هب  دادبتـسا  یعون  هب  انغتـسا و  ساسحا  نیا ، لابند  هب  دوش و  یمن  لئاق  یـشقن  ناشتارظن  هطقن  هئارا ي  رد  اه  نآ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنیب  یمن  جاتحم  سک  چیه  اب  تروشم  هب  ار  دوخ  رگید  هک  تسا  نیا 

.ِهیأَِرب (1) ُبَجعُملا  َوُهَف  َلضَفلا  ٍدَحَِأل  ُفِرعَی  نَم ال 

.تسا بجع  هب  التبم  شیأر  رد  دسانشن ، یتلیضف  يدحا  يارب  هک  ره 

بجع قادصم  نارگید : تلیضف  یفن 

وا هک  تسا  نیا  .دنرت  هاگآان  لئاسم  زا  يرایسب  رد  وا  زا  مک  تسد  ای  دنتسین  رادروخرب  یتلیـضف  زا  نارگید  يأر ، دوخ  درف  دید  رد 
ناسنا هک  نیا  زا  لفاغ  دسانـشب ؛ اه  نآ  اب  تروشم  هب  مزلم  ار  دوخ  هک  نآ  اـت  دـنیب  یم  دوخ  اـب  ینزیار  هب  جاـتحم  ار  نارگید  رتشیب ،

لقع تسا و  صقان  موصعم ، ریغ  ناسنا  .دنامب  یفخم  شدید  زا  یبناوج  تسا  نکمم  مه  زاب  دشاب  هاگآ  لقاع و  هک  مه  ردـق  هچره 
هک نانچ  .دـنک  ادـیپ  تسد  رت  بئاص  رظن  يأر و  هب  ءارآ  براضت  کمک  هب  دنیـشنب و  نارگید  اب  دـیاب  رطاخ  نیمه  هب  تسین و  لک 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.ِأَطَخلا (2) َِعقاوَم  َفَرَع  ِءارآلا  َهوجُو  َلَبقَتسا  نَم 

.دسانش یم  ار  اطخ  ياهاج  دنک ، لابقتسا  نارگید ]  ] فلتخم ءارآ  زا  هک  ره 

نیا دوشن ؛ هّجوتم  دوخ ، مهف  اب  ار  نآ  دـنامب و  هدیـشوپ  ناسنا  دـید  زا  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  بلطم  کی  زا  یهوجو  ًـالومعم 
ارچ دریگ  یم  ار  درف  دوخ  ِتسد  ًالومعم  تروشم ، تاریخ  .تسا  نآ  عفن  زا  رتشیب  دوخ ، صیخـشت  هب  لمع  ررـض  ًـالومعم  هک  تسا 

رارق 3. اب  ناسنا  يأر  هک 
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.دور یم  رتالاب  رتالاب و  شتّیقّفوم  لامتحا  دندرگ و  یم  زیامتم  هرسان  زا  هرس  نآ ، رد  دوش و  یم  يداّقن  تروشم ، ضرعم  رد  نتفرگ 
ییاسانش ار  اطخ  عضوم  ًاقیقد  دناوتب  دسانـشب و  ار  دوخ  رظن  مقـس  ای  تّحـص  هجو  تروشم ، رد  هراومه  ناسنا  هک  تسین  نینچ  هّتبلا 

ای ینخـس  وا  زا  دـنک و  یم  تروشم  دراد -  لقع  ملع و  زا  يرت  ناوارف  هرهب ي  هک  یگرزب -  اـب  ناـسنا  هک  تسه  مه  یهاـگ  .دـنک 
، هرواشم فرط  رگا  دنا  هدومرف  هیصوت  هک  تساجنیا  .دمهفب  دنک و  مضه  ار  نآ  تّحـص  هجو  دناوت  یمن  هک  دونـش  یم  يا  هیـصوت 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دینک  ّتیعبت  وا  زا  تسا  عرو  لها  لقاع و 

حلاص رواشم  طیارش 

بجع دوبن  هناشن ي  تروشم :

.اینُّدلا (1) ِنیّدلا َو  ِیف  ٌهَدَسفَم  ِِلقاعلا  ِعرَولا  َفالِخ  َّنِإَف  َفالِخلا  َكاّیِإ َو  ٍریَِخب َو  ّاِلا  ُُرمأَی  ُهَّنِإَف ال  َعرَولا  ِلاجِّرلا  َنِم  َِلقاعلا  ِرِشَتسا 

يأر اب  یلمع   ] تفلاخم زا  شاب  رذح  رب  دنک و  یمن  رما  ریخ  هب  زج  یسک ] نینچ   ] هک ارچ  .يامن  تروشم  عرو ، لها  ِلقاع  نادرم  اب 
.تسایند نید و  رد  یهابت  ثعاب  لقاع ، ِعرو  لها  اب  تفلاخم  هک  ارچ  وا ]

.عرو لقع و  تسا : رواشم  يأر  رد  ّرثؤم  هبنج ي  ود  هب  دامتعا  نآ  هاگتساخ  هک  ارچ  تسین  هناروکروک  ّتیعبت ، نیا 

داهنـشیپ ار  لوقعم  حیحـص و  راک  زاس و  دهد و  یم  صیخـشت  لقع ، رون  زا  يرو  هرهب  هطـساو ي  هب  ار  یمدآ  حالـص  لقاع ، رواشم 
ییامنهار زا  هک  نآ  ای  دنک  هیصوت  صیخشت ، نیا  فالخرب  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  ییاسراپ  یسرتادخ و  عرو و  ییوس  زا  دنک ، یم 

یّتح وا -  هیصوت ي  هب  لمع  و  باوص ، يدرف  نینچ  اب  تروشم  هک  تسا  نیا  .دنز  زابرس  لباقم ، درف  ِیمگردرس  هب  یـشخب  نایاپ  و 
اوقت و زین  وا و  لقع  هب  داـمتعا  نوچ  اـّما  .دـمهفن  ار  وا  یهن  رما و  اـی  هیـصوت  هجو  ناـسنا ، دـنچ  ره  تسا ؛ یقطنم  ارچ -  نوچ و  یب 

.2 .دسر یم  بولطم  حیحص و  هجیتن ي  هب  تروشم  تسا ، نایم  رد  وا  یسرتادخ 
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.دنمهفب وا  زا  رتهب  یعضوم ، رد  ناسنا  تسدریز  دارفا  اسب  هچ 

ًابلاغ .دروآ  باسح  هب  مه  ار  نارگید  دـنادن و  لک  لقع  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تروشم ، هّیحور ي  داجیا  یـساسا  راذـگ  هیاـپ 
اب سیئر  ِدرف  .دـیایب  شیپ  يأر  هب  دادبتـسا  ِفعـض  هطقن ي  تسا  نکمم  دراد ، رارق  يرما  سأر  رد  درف  کـی  هک  ییاـه  ّتیلاّـعف  رد 

یلاح رد  .دنریگ  رارق  هرواشم  فرط  هک  درادن  اج  نیاربانب  دنیوا و  درگاش  هدش و  تیبرت  ای  تسدریز  نارگید ، هک  دشیدنا  یم  دوخ 
نیا هب  دـیاب  دـهدب ، يرت  ینـالقع  رت و  هتخپ  داهنـشیپ  رت ، هاـگآان  رهاـظ  هب  يدرف  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یفیعـض  لاـمتحا  رگا  هک 

دق شردـپ  زا  شیب  يدروم  رد  دـنزرف  لقع  ًالثم  هک  تسین  دـیعب  چـیه  .تسـشن  وا  اب  تروشم  هب  داد و  هنـالقاع  رثا  بیترت  لاـمتحا ،
.دنیب یمن  شردپ  هک  دنیبب  ار  يا  هطقن  دهدب و 

یهاگآ ییاناد و  هناشن ي  نارگید : ینالقع  تارظن  زا  ینیچ  هشوخ 

.دـندرپس یم  شوگ  ّتقد  هب  تفگ  یم  نخـس  مه  ناوج  هبلط ي  کی  یتقو  رمع  رخاوا  اـت  يدرجورب  هللا  هیآ  موحرم  هک  هدـش  لـقن 
قداص ماما  هکنانچ  .ددرگ  هدوزفا  شلمع  رب  ات  دنک  ینیچ  هشوخ  یـسک ، ره  زا  دـشاب و  هتـشاد  يا  هّیحور  نینچ  یمدآ  تسا  بوخ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع 

.هِملِع (1) یلِإ  ِساّنلا  َملِع  َعَمَج  نَم  ِساّنلا  ُمَلعَأ 

.دیازفا یم  دوخ  شناد  هب  ار  نامدرم  شناد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاناد 

تلیـضف نیا  زا  شتّیمورحم  هدـش و  مورحم  عـضاوت  زا  هک  تسا  نآ  هناـشن ي  دـتفین ، اـج  ناـسنا  يارب  يا  هـّیور  هویـش و  نـینچ  رگا 
نیمه هطـساو ي  هب  دـشاب  مه  تدابع  لها  رگا  يدرف  نینچ  لاـح ، .تسا  هتخاـس  لدـب  يأردوخ  دبتـسم و  یناـسنا  هب  ار  وا  یقـالخا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف ي  هب  .ددرگ  یم  ور  هب  ور  هدـش  طبح  دوباـن و  یلمع  اـب  ربک ، ییأردوخ و  يدنـسپدوخ ،
.5: ملس

416 ص :

ص 395. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 433 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_416_1
http://www.ghaemiyeh.com


لمع طبح  هیام ي  يأر : هب  باجعا 

.ِلَمَعِلل (1) ٌِطبُحم  َوُه  هِسفَِنب َو  ِءرَملا  ُباجعِإ  ٌِعبَّتُم َو  ًيوَه  ٌعاطُم َو  ٌّحَش  ٌتاِکلهُم : ٌثالَث 

هک شدوخ ، زا  درف  دـماشوخ  هدـش و  يوریپ  سفن ]  ] ياوه دوش و  هتفرگ  یپ  ناسنا ] طسوت   ] هک یلخب  دـنا : هدـننک  كـاله  زیچ  هس 
.تسا لمع  هدننک ي  طبح 

تکاله هیام ي  لخب :

نینچ .دزاس  ناشیادج  دوخ  زا  دناوت  یمن  دـنک و  یم  غیرد  نارگید  زا  تسه -  هچ  ره  ار -  دوخ  ییاراد  دزرو  یم  لخب  هک  یـسک 
جرخ هب  تّسخ  دوخ  لام  جرخ  رد  نارگید و  اب  هطبار  رد  ًالّوا  هک  ارچ  دتفا ، یم  تکاله  هب  تلیذر  نیمه  ندوب  اراد  رطاخ  هب  يدرف 

دنمتواخس زاب و  یتسد  نارگید  هب  کمک  رد  تسا  نکمم  ریغ  یـسک  نینچ  .دناسرب  یلام  يرای  اه  نآ  هب  تسین  رـضاح  دهد و  یم 
یقوقح تخادرپ  زا  دزرو و  یم  لخب  زین  شیوخ  يادخ  اب  لیخب  ناسنا  ًایناث  .دـنک  قافنا  دـهدب و  هقدـص  یتحار  هب  ای  دـشاب  هتـشاد 
لامرگا هک  نیا  ای  دزادرپب  ار  دوخ  لام  سمخ  تسین  رـضاح  ًالثم  .دـنز  یم  زابرـس  هداد  رارق  ضرف  وا  رب  دـنوادخ  هک  یبجاو  یلاـم 

بسک هب  دنز -  یم  صرح  ولهپ  هب  ولهپ  شلخب  هک  لیخب -  هنوگ ، نیا  .دنک  رظن  فرص  نآ  زا  هدش  دراو  شیاه  ییاراد  رد  یمارح 
شبلق رب  هک  دور  یم  شیپ  ردق  نآ  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  لخاد  شلام  رد  مدرم  ادخ و  ّقح  هک  ارچ  دتفا ، یم  يراوخمارح  مارح و 

رید دش و  دهاوخن  یقاب  وا  يارب  ینامیا  هیامرـس ي  ناهانگ  رگید  دـش  روک  نآ  مشچ  رک و  ناسنا  بلق  شوگ  یتقو  .دروخ  یم  رهُم 
.دنک طوقس  تواقش  تکاله و  ياه  هّرد  رد  هک  تسین 

تکاله هیام ي  سفن : ياوه  زا  ّتیعبت 

نآ ریـسا  ار  دوخ  دهدب و  نادیم  نآ  هب  دیوگب ، هلب »  » ًامئاد سفن  ياوه  هب  هک  یـسک  .تسا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  رگید ، رگ  كاله 
.6 زیچ سفن  دنیوگ و  یم  يزیچ  کی  عرش  لقع و  هک  تفرگ  رارق  يا  هطقن  رد  یتقو  دنک ،

417 ص :
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 434 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_417_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  تسا  نیا  .دهد  حیجرت  ار  دوخ  لقع  مکح  دنز و  زابرس  شسفن  نامرف  زا  دناوت  یمن  هک  تسا  ناوتان  دنبرد و  ردق  نآ  رگید ،
.دتفا یم  تیصعم  ِتکاله 

زراب قادـصم  دوخ  هک  رما -  نیا  هک  ارچ  هدـش ، هجاوم  یکلهم  رما  اـب  دزاـس  هشیپ  ار  يدنـسپدوخ  يأردوخ و  هک  يدرف  هرخـالاب  و 
.دراذگ یم  یقاب  یلاخ  ار  وا  تسد  دهد و  یم  داب  هب  ار  وا  لامعا  تسا -  بجع 

نامیا زا  جورخ  : لامعا یلوبق  رگید  عنام 

.تسا درف  نامیا  رب  عرف  لامعا ، یشخبدوس 

ناسنا رگا  .شزرا  یب  نآ  نودب  تسا و  دنمشزرا  نآ  ندوب  اب  تالامک  لئاضف و  همه  هک  تسوا  نامیا  ناسنا ، هیامرس ي  نیرت  مهم 
اب ار  نآ  دریگب و  لوبق  عضوم  دوش ، یم  هبه  هضافا و  وا  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ماما  تفرعم  یبن و  تفرعم  ادـخ ، تفرعم  لباقم  رد 

توافتم و ياه  هقرف  رد  فلتخم و  دارفا  دزن  تسا  نکمم  هچ  رگا  وکین  ریخ و  لامعا  .دوب  دهاوخ  نامیا  اب  يدرف  دریذـپب  لد  ناج و 
هدیاف ي وا  يارب  دنریگ و  یم  ار  لعاف  تسد  یتقو  لامعا  نیا  ًامّلسم  اّما  دنوش ، هدرمـش  حودمم  نسحتـسم و  هنوگ  هنوگ  ياه  هلحن 
هن دشاب  مورحم  نآ  زا  يدرف  رگا  هک  تسا  نامیا  شریذپ ، نیا  طرـش  نیلّوا  دنوش و  عقاو  دنوادخ  شریذـپ  دروم  هک  دـنراد  يورخا 

.یلوبقم هنسح ي  هن  تشاد و  دهاوخ  يا  هدوشخب  هانگ 

یلعاف نسُح  نامیا =

رقتسم نامیا  شزرا 

ًاـضعب يویند و  راثآ  ادـخ  لضف  هب  وکین  لمع  تسا  نکمم  هّتبلا  .دوب  دـهاوخ  رثا  یب  دـشابن ، هارمه  یلعاف  نسُح  اـب  رگا  یلعف  نسُح 
راثآ ًاصوصخ  لمع -  راثآ  قّقحت  طرش  یهلا ، ّتنس  قبط  اّما  دشاب ، هتشاد  نامیا  یب  درف  يارب  باذع و )...  فیفخت  دننامه   ) يورخا
هدعو .دشاب  هتـشاد  ناشددم  هب  يدـیما  دـناوت  یمن  دربن ، روگ  هب  دوخ  اب  رگا  هک  تسوا  نامیا  زیچ  ره  زا  شیپ  درف ، يارب  يورخا - 
دهاوخ هدعاق  فالخ  ییانثتـسا و  يرما  دنـشخب ، باوث  ار  ینامیا  یب  درف  رگا  تسین و  نامیا  لها  يارب  زج  باوث ، هب  دـنوادخ  ياه 

تساوخ رقتسم ]  ] رارقرب یندنام و  ینامیا  ادخ  زا  دیاب  .دوب 
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.درب هانپ  ومه  هب  دشاب  عدوتسُم ]  ] ینتفر ایاپان و  هک  ینامیا  زا  و 

.دورب فک  زا  لاح  نیع  رد  اّما  دـشاب  ییالاب  تاجرد  رد  دـناوت  یم  یّتح  هک  تسا  ینتفر  تسد  زا  یتیراع و  ینامیا  عدوتـسم  نامیا 
رد دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هّمع ي  رـسپ  ریبز  .دـنا (1)  هتـسناد  ریبز  نامیا  تایاور ، رد  ار  ینامیا  نینچ  لاثم 
اّما .تشاد  یم  اور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  اهیکاچ  هنس  اهعافد و  نیرت  غاد  نیرتدیدش و  هک  دوب  یناسک  زا  هفیقـس  نایرج 

.تشارفارب گنج  ملع  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  ربارب  رد  هحلط  هشیاع و  یهارمه  هب  تبقاع  هک  دیسر  ییاج  هب  شراک  هنافّسأتم 

.تسا یمّنهج  دشاب ، هتشادن  ار  نامیا  تداعس  رگا  هک  تسا  ناسنا  راک  نایاپ  مهم ،

ناسنا هک  تسا  نکمم  ًالماک  .دوب  دـهاوخ  ینامیا  یب  ناشماجنارـس  هک  ایقـشا  يارب  هب  تسا ، ناریخ  هب  تبقاع  ادعُـس و  يارب  تشهب 
زا شنامیا  هک  دروخب  مقر  يا  هنوگ  هب  شماجنارـس  اّما  دنک ، یگدنز  شیایلوا  ادخ و  تفرعم  ّتبحم و  اب  ار  شرمع  زا  دیدم  یتّدم 

شوخ تیاهن  رد  یقش و  ای  میدیعـس  میناد  یمن  هک  هّجوت  نیا  اب  هک  تسا  نیا  .دورب  ایند  زا  نامیا  یب  درب و  راکنا  هب  هر  دورب و  نایم 
.میورب (2) ایند  زا  دیعس  هک  دشاب  نیا  نامیاعد  هنازجاع  مینک و  عّرضت  لاعتم  يادخ  هاگرد  هب  دیاب  ماجنا ، تشز  ای  میتبقاع 

زا یخرب  يارب  يورخا  راثآ  هک  یتایاور  رد  اذـل  .دـننک  جراخ  ناـمیا  هریاد ي  زا  ار  درف  هک  دـنراد  ار  ّتیلباـق  نیا  ناـهانگ  زا  یخرب 
هب هک  ارچ  دنا ؛ هدرک  ینثتـسم  تاکرب  نآ  لومـش  زا  دشاب  التبم  نامیا ، زا  هدننک  جراخ  ِهانگ  هب  هک  ار  يدرف  دـنا ، هدرمـش  رب  لامعا 

.دشاب نامیا  لها  هرمز ي  رد  دباع  هک  تسا  نیا  رب  عرف  راگدرورپ ، هدـش ي  مالعا  ّتنـس  قبط  یباوث  شاداپ و  ره  ياطعا  یّلک  روط 
.د : هک تسا  تیاور  رد 

419 ص :

ناونع لیذ  مراهچ  لصف  مود ، شخب  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  باـتک  هب  هنیمز  نیا  رد  یفوتـسم  ثحب  هظحـالم ي  يارب  - 1
.دینک هعجارم  گرم » تقو  رد  نامیا  »

هیلع رـصع  ماما  تفرعم  باتک  رد  دـیناوت  یم  ار  دـنا  هدومرف  زیوجت  تداعـس  يارب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  يا  هیعدا  یخرب  - 2
.دیرگنب گرم » ماگنه  ات  نید  ظفح  يارب  اعد   » ناونع لیذ  مراهچ ، لصف  مود ، شخب  مالّسلا ،
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.دشخب یمن  يدوس  دنتسه ، التبم  نامیا  زا  هدننک  جراخ  ناهانگ  هب  هک  یناسک  لاح  هب  زامن 

.ِهیَلَع (1) ٌمیقُم  ِنامیإلا  َنِم  ُهَجَرخَأ  ٌبنَذ  ّالِإ  ِهبُونُِذل  ًهَراّفَک  َناک  ًهالَص  یّلَص  امَّلُک  یّقَُنی  يّذلا  ِرهَّنلا  ُلَثَم  ِهالَّصلا  ُلَثَم  امَّنِإ 

هراّفک ي زامن ) نآ   ) درازگب يزامن  هاـگره  هک ) ره   ) .دـنک یم  كاـپ  ار ] یگدولآ   ] هک تسا  يرهن  لـثم  زاـمن ، لـثم  هک  یتسرد  هب 
.دشاب نآ  رب  میقم  وا )  ) دنک و جراخ  نامیا  زا  ار  وا  هک  یهانگ  رگم  تسوا ؛ ناهانگ 

ارچ دریگ ؛ یمن  رب  رد  دشاب  نامیا  زا  درف  هدننک ي  نوریب  هک  ار  یهانگ  ریهطت ، نیا  اّما  .تساه  يدیلپ  اه و  یتشز  زا  یکاپ  زامن ، رثا 
.دزاس یم  بیرخت  یّلک  هب  درف ، يوس  هب  ار  تکرب  وریخ  نیا  ندش  ناور  رتسب  دنک و  یم  كاپ  ار  هلأسم  تروص  ًاساسا  هانگ  نیا  هک 
هکلب .تسین  دور  یم  رد  درف ، تسد  زا  ینامرفان  هک  یماـگنه  شزغل و  رـس  رب  ثحب  اـجنیا  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیلع » ٌمیقم   » ریبعت

تماـقا نآ  شیـالآ  رد  هدـش و  نآ  رب  میقم  ییوگ  يریبعت  هب  دزرو و  یم  رارـصا  یّـصاخ  هاـنگ  رب  درف  هک  تسا  ماـقم  نآ  رد  نخس 
.تسا هدرک 

.دشخب یمن  هدیاف  هدش ، نامیا  یب  هانگ  رثا  رد  هک  یسک  هب  تیب  لها  دای 

هدومن یفّرعم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  يدردـمه  رثا  رد  یهلا  نارفغ  زا  مورحم  ار  نینچ  نیا  یهانگ  نیـشنمه  يرگید  تیاور  رد 
: دنا

ٍبنَِذب َءیجَی  نَا  ّالِإ  اهَّلَک  َُهبُونُذ  َُهل  ُهللا  َرَفَغ  ُهَرهَظ َو  ُهَِکئالَملا  ِتَحَـسَم  ّالِإ  انِرکِِذل  ُّقِرَیَف  ِتیَبلا  ُلهَأ  ُهَدـنِع  ُرَکذـُی  ٍدـبَع  نِم  َسَیل  هَّنِإ  امَأ 
.ِنامیإلا (2) َنِم  هُجِرُخی 

دزرلب و شلد  ] ام زا  ندرک  دای  رطاخ  هب  سپ  دنوش  دای  وا  دزن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسین  يا  هدنب  هک  یتسرد  هب  دیـشاب  هاگآ 
رگم دیاشخب ؛ یم  ار  شناهانگ  همه ي  دنوادخ  دنزاون و  یم  ار  شتشپ  کئالم  هک  نآ  رگم  دنک ، ّتقر  محر و ] ساسحا  شبلق  رد 

.دنک شجراخ  نامیا  زا  هک  دنزب  تسد  یهانگ  هب  هک  نآ 

.میرمشن 7. کچوک  ار  یهانگ  چیه  سپ  تسین ، مولعم  دنک ، یم  نامجراخ  نامیا  زا  هک  یهانگ  نوچ 

420 ص :

.حیرُش نب  دّمحم  نب  رفعج  باتک  زا  لقن  هب  ص 236 ، ج 82 ، راونالاراحب ، - 1
ص 387. هرهاّظلا ، تایآلا  لیوأت  - 2

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 437 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_420_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_420_2
http://www.ghaemiyeh.com


هن هک  دـیامن ، یم  دـس  وا  ناج  رب  ار  يزیچ  ره  ذوفن  هار  يا  هنوگ  هب  دـنک و  یم  هیلخت  ینامیا  ّتیوه  زا  ار  درف  يا  هنوگ  هب  هانگ  نیا 
یضعب ناوت  یمن  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن ي  اّما  .دیآ  یم  باسح  هب  وا  هدنیآ ي  هنسح ي  هن  دوش و  یم  هدیشخب  وا  هتـشذگ ي  هانگ 

نینمؤملاریما هدومرف ي  هب  هک  ارچ  دومن ، شمارآ  یتحار و  ساسحا  اه  نآ  هّیقب ي  هب  تبـسن  درک و  ادج  یناونع  نینچ  اب  ار  ناهانگ 
: مالّسلا هیلع 

.ُمَلعَت (1) َتنَأ ال  ُهَتَیِصعَم َو  ُهَطَخَس  َقَفاَو  امَّبُرَف  ِهتَیِصعَم  نِم  ًائیَش  َّنَرِغصَتسَت  الَف  ِهتَیِصعَم  یف  هَطَخَس  یفخَأ  یلاعَت ...  َكَرابَت َو  َهللا  ّنِإ 

دیابن ار  وا  ياه  تیـصعم  زا  کی  چـیه  سپ  هدرک ، یفخم  شناهانگ  نایم  رد  ار  دوخ  ییاـضران  مشخ و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
.ینادن وت  دشاب و  وا  ییاضران  قفاوم  هک  اسب  هچ  يرُمش  کچوک 

.تسناد زاجم  شیوخ  يارب  ار  یهانگ  چیه  باکترا  دیابن 

ینامرفان زا  یکی  تسا  نکمم  دنزب ، یمدآ  يوکین  لامعا  یمامت  هشیر ي  هب  هشیت  دـناوت  یم  هک  ّتیـساّسح  ّتیّمها و  نیا  اب  یهانگ 
کچوک و ار  نآ  میرمـشب و  زاجم  دوخ  يارب  ار  یهانگ  چـیه  باکترا  دـیابن  هک  تساذـل  .میتسه  ـالتبم  نآ  هب  اـم  هک  دـشاب  ییاـه 
همه ي دیاب  .تسا  هدرکن  رداص  ار  یهانگ  چیه  ماجنا  زّوجم  یـسک  يارب  هجو  چـیه  هب  سّدـقم  عرـش  .مینک  ضرف  یندرک  ضامغا 

یم شلاکـشا  زا  یلاخ  هک  ار  یهانگ  نامه  تسین  دیعب  چـیه  هک  ارچ  درک ؛ رذـح  اه  نآ  همه ي  زا  تفرگ و  يّدـج  ار  اه  تیـصعم 
دنارب و نوریب  یهلا  هعـساو ي  تمحر  لومـش  زا  ساسا ، هیاپ و  زا  ار  ام  میتسین ، لئاق  ینادنچ  حـبق  نآ ، رب  ندوب  رـصم  يارب  میناد و 

.دروآ راب  هب  نامیارب  ار  يدبا  تواقش 

.دنا 9. نیابتم  يوس  ود  رد  راگدرورپ  تیصعم  اب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ترایز 
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کی هک  نیا  زا  دنک  رذح  دیاب  تسا ، ترایز  لها  هک  یـسک  .دنتـسین  يریگیپ  لباق  نامزمه  هاگ  چیه  هک  دـنرفانتم  ّطخ  ود  ود ، نیا 
دربن شترایز  زا  يریخ  چیه  نامیا ، زا  جورخ  هطساو ي  هب  دنک و  شجراخ  نامیا  زا  هانگ  نآ  دشاب و  هتـشاد  رارـصا  یهانگرب  تقو 

.دنامن شا  هساک  رد  يزیچ  تمحز  جنر و  زج  و 

.دنراد رذح  نآ  هب  دوخ  ندولآ  هانگ و  رب  رارصا  زا  هک  دنتسه  یناسک  تیب ،  لها  لوبقم  نارئاز 

شزیخ هکلب  ات  درک  رکف  زین  اه  نآ  هب  هدایز ، بلط  عّقوت و  ياج  هب  ترایز  مرگاـمرگ  رد  تفرگ و  يّدـج  ار  عناوم  نیا  دـیاب  يراـب ،
.دوش نکمم  ترایز  لالز  ریهطت  هب  ناهانگ ، نیگنن  هریاد ي  زا  جورخ  دریگب و  اپ  یمدآ  نورد  رد  هبوت 

دنویپ ندیرب  سیلبا ، هنتف ي  زا  دیاب  دنچ  کی  نداهن  ماگ  نورب  شیوخ  زا  دیاب 

رورغ ریت  رذگ  اب  ار  وت  تخیر  رپ  لاب و  رورغ ؟ ریجنز  ياپ ز  نیا  ینک  یم  اهر  یک 

يدش بات  یب  يدروخ و  شطع  خرس  رگخا  يدش ! بادرم  هب  زاورپ  هدنامرد ز  هک  يا 

رادلد حیرض  ِزبس  هزجعم ي  نیا  وت ، نیا  رادید  لالز  ناشوج و  می  نیا  وت و  نیا 
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لمع طابحا  لصف 5 -

هراشا

هتـسد ي ود  هب  ار  عناوم  نیا  .دننک  یم  هجاوم  دادـسنا  اب  ار  تدابع  شریذـپ  هک  میتخادرپ  لمع  یلوبق  عناوم  یـسررب  هب  نیا  زا  شیپ 
نآ ناونع  زا  هک  هنوگ  ناـمه  لـصف ، نیا  رد  .میتـخادرپ  اـه  نآ  زا  کـی  ره  یـسررب  هب  ًالیـصفت  میدومن و  میـسقت  ینورد  ینوریب و 
یّلک هب  ار  وا  لمع  دـنریگب ، لکـش  دـنوش و  دـّلوتم  درف  رد  رگا  هک  میزادرپ  یم  یتاّیحور  لامعا و  لیلحت  ندرمـشرب و  هب  تسادـیپ 

؛ دـننک یم  شوحم  دـشاب ، هدـش  تبث  درف  لمع  همانرب ي  رد  صاـخ  تداـبع  نآ  مه  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ، یم  تسین  دوباـن و 
اه نآ  زا  یخرب  هّتبلا  هک  میزادرپ  یم  بابسا  نیا  زا  کی  ره  یفاکـشوم  رکذ و  هب  نونکا  .دشاب  هدربن  يریخ  چیه  هب  تسد  وا  ییوگ 

.میدوب هدرک  حرطم  یلوبق  عناوم  ناونع  تحت  زین  لبق  لصف  رد  ار 

طبح ببس  : ایند ّبح 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ِهَیِصعَم َو ِّلُک  ُحاتفِم  َوُه  اینُّدلا َو  ِّبَح  ِِعباِطب  َبلَقلا  ُِمتخَی  ِصرِحلا َو  ِهَّدِِشب  َبلَقلا  ُبوُشَی  ُهَّنِإَف  ِعَمَّطلا  َراعِشتسا  مُکاّیِإ و 
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.ٍهَنَسَح (1) ِّلُک  ِطابحِإ  ُبَبَس  ٍهَئیطَخ َو  ِّلُک  ُسأَر 

نآ .ایند و  ّبح  رهُم  اب  دـنز  یم  رهُم  بلق  رب  دـیالآ و  یم  دـیدش  صرح  هب  ار  بلق  عمط ، هک  ارچ  ندـیزرو  عمط  زا  دیـشاب  رذـح  رب 
.تسا يا  هنسح  ره  ندش  طبح  ببس  ییاطخ و  هابتشا و  ره  دمآرس  یهانگ و  ره  دیلک  ایند ] ّبح  ]

.دنمه مزالم  ایند  ّبح  صرح و  عمط ،

لها دوش ، التبم  یبلط  نوزفا  یهاوخ و  هدایز  هب  دـشابن و  یّـصاخ  رادـقم  مسق و  هب  ماقم  ات  هتفرگ  لام  زا  يویند  روما  رد  هک  یـسک 
دوش یم  هتـسب  وا  بلق  باب  تفرگ ، تّدش  صرح  نیا  یتقو  دروخ و  یم  هطوغ  صرح  رد  نیا  زا  سپ  یناسنا  هنوگ  نیا  .تسا  عمط 
شلد رد  ایند  هب  ّتبحم  وا ، ناج  رد  عمط  صرح و  نتفرگ  جـضن  لابند  هب  .تسایند  ّبح  رهُم ، نیا  ناـشن  .دروخ  یم  رهُم  شلد  رب  و 

نومیمان دادـخر  نیا  هک  یماگنه  دـنک و  یم  وربور  رت  ناوارف  ِتواسق  اب  هظحل  هب  هظحل  ار  وا  بلق  دوش و  یم  رتدـیدش  زور  هب  زور 
طابحا ببس   » ماگنه نیا  رد  .دوش  یم  هداد  وا  تسد  هب  یتیصعم  هانگ و  ره  دیلک  دریگ و  یم  لکش  وا  ياطخ  نیرت  گرزب  داد ، خر 
تّدـش هب  ار  وا  يوکن  لامعا  مامت  دـناوت  یم  هّیحور  نیا  هدـمآ و  مهارف  تانـسح -  اه و  ییوکین  مامت  يدوبان  ببـس  هنـسح -» ّلک 

.دیادزب درف  لامعا  هحفص ي  زا  یّلک  هب  ار  اه  نآ  هک  ییاج  ات  دهد  رارق  ریثأت  تحت 

تیب لها  هفّرشم ي  دهاشم  نارئاز  ًاصوصخ  لمع و  لها  يارب  یگرزب  رطخ  گنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  رادشه  نیا 
رد لّوا  مدق  رد  ًامّلسم  اّما  دنتسه ، یجراخ  ینوریب و  راثآ  ياراد  هچ  رگا  نآ  هب  ّتبحم  ایند و  هب  صرح  عمط و  .تسا  مالّـسلا  مهیلع 
هب نداد  لد  ایند و  هب  علو  هک  دهد  یم  ناشن  ناسنا ، ناج  نورد  زا  تاّیحور  نیا  نتفرگ  هشیر  .دنا  هدیلاب  درف  ریمض  نطاب و  نورد و 

ار وا  لامعا  نآ  یپ  رد  دزاس و  لوغـشم  دوخ  هب  تفارظ  اب  دناوت  یم  ار  ناسنا  نطاب  حور و  هکلب  تسین  یّـصاخ  یحراوج  لمع  نآ ،
طبح و 3.
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.دنک دوبان 

هب یگتسبلد  ایند و  ّبح  هّیحور ي  نتفرگ  تّوق  يریگ و  لکش  ّتیفیک  نوعلم ، صاعورمع  هب  يا  همان  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دننک یم  ریذحت  شلامعا  طبح  زا  ار  وا  دنیامرف و  یم  فیصوت  درف  رد  ار  نآ 

.دنک یمن  ینغتسم  زین  ار  درف  دیاز و  یم  عمط  ایند  ّبح  هنوگچ 

اِمب اُهبِحاص  َِینغَتـسَی  َنل  ًهَبغَر َو  اهیف  ُهُدیزَی  ًاصرِح  َُهل  تَحَتَف  ّالِإ  ًائیَـش  اهنِم  اُهبِحاص  بُِصی  َمل  اهِریَغ َو  نَع  ٌهَلِغـشُم  اینُّدـلا  َّنِإَف  ُدـَعب  اّمَأ 
.ِِهلطاب یف  َهَیواعُم  راُجت  َكَرجَأ َو ال  ِهللاِدـبَعابَأ  ِطبُحت  الَف  هِریَِغب  َظِعُو  نِم  ُدـیعَّسلا  .َعَمَج َو  ام  ُقاِرف  ِکلذ  ِءارَو  نِم  ُغلبَی َو  َمل  اّمَع  َلاـن 

(1)

هک نآ  رگم  درب ؛ یمن  نآ  زا  يا  هرهب  نآ  نیـشنمه  تسا و  ترخآ ) ینعی   ) دوخ ریغ  زا  هدـننک  مرگرـس  ایند  هک  یتسرد  هب  دـعب  اـّما 
هب هک  يزیچ  زا  هدروآ  تسدـب  هچ  نآ  اب  ایند  لها  دـیاشگ و  یم  شیور  هب  دـنک  یم  نوزفا  اـیند  هب  ار  وا  تبغر  هک  صرح  زا  يرد 

دوخ ریغ  زا  هک  تسا  یسک  تخب  شوخ  دوش و  ادج  هدرک  عمج  هچ  نآ  زا  دیاب  زاین  نیا  لابند  هب  .دوش و  یمن  زاین  یب  هدیسرن ، نآ 
! نکم یهارمه  شلطاب  هار ]  ] رد هیواعم  اب  امنن و  لطاب  ار  دوخ  رجا  هللادبعابا ! سپ  .دریگ  دنپ 

دوخ لوغشم  مرگرس و  ار  دارفا  يروآ ، تفگش  هنوگ ي  هب  ایند  هک  دنیامرف  یم  حیرشت  ادتبا  همان  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
يواسم دـنک ، یم  ور  ناسنا  هب  هک  يویند  لابقا  ریخ و  ره  .دـیامن  یم  لفاغ  ناشترخآ  هب  هّجوت  زا  ار  ناـشیا  هک  يروط  هب  دـنک ؛ یم 

یم ینوزف  هب  ور  اـیند  هب  درف  تبغر  قوـش و  دـش ، زاـب  صرح  باـب  نیا  یتـقو  تسوا و  يور  هـب  صرح  باـب  کـی  ندـش  هدوـشگ 
دروخ یم  ار  شیاه  هتشادن  ترسح  ًامئاد  هکلب  دنک ، یمن  انغتـسا  ساسحا  ایند  زیچ  چیه  زا  درف  رگید  تبغر  نیا  شیازفا  اب  .دراذگ 

.8 .دروآ فک  هب  ار  اه  نآ  ات  دنک  یم  جرخ  ار  دوخ  يوپاکت  یعس و  و 
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.دنک یم  دیدشت  ار  یبلط  ایند  صرح و  ایند ، زا  رتشیب  هدافتسا ي 

نآ اّما  دشاب ، يرتالاب  ماقم  اب  رتشیب  دمآرد  بسک  یپ  رد  ینید  هزیگنا ي  هب  ادـخ و  رطاخ  هب  يدرف  هک  تسین  یفتنم  ناکما  نیا  هّتبلا 
هقـالع ي ترهـش  تساـیر و  هب  هک  یـسک  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  وا  تّدـش  هب  یبلطاـیند  صرح و  هّیحور ي  هک  نیا  تسا  مّلـسم  هچ 
هب وا  يدنمقالع  نیا  هداتفا و  ایند  ناماد  هب  هک  دنادب  دـیاب  درادـن ، شلمع  زا  ییادـخ  هزیگنا ي  اّما  تسا ، لوپ  یپ  رد  ای  دراد  ناوارف 
نآ زا  هاگ  چیه  دوش و  ادج  ذئاذل  نیا  مامت  زا  هک  تسا  روبجم  اه  نیا  همه ي  يارو  رد  تشاد و  دهاوخن  یمامت  رت ، نوزفا  تفایرد 
هب یتاّیحور  نینچ  .دنام  یم  دوخ  زا  رتالاب  ياه  هبتر  ترـسح  رد  هشیمه  دـنک و  یمن  يریـس  عابـشا و  ساسحا  هدوب ، رادروخرب  هچ 

ار تلاح  نیا  هک  یـسک  تسا و  قیدـصت  لباق  دـنراد ، ناوارف  هقالع ي  يویند  رما  کـی  هب  یّتح  هک  يدارفا  يارب  ینادـجو  تروص 
هب يا  هقالع  نینچ  ندرک  ناحتما  اب  هک  دوش  یم  .دریذپب  ار  نآ  دیاب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مالک  هب  دامتعا  اب  دشاب  هدرکن  هبرجت 
اب دریگب و  تربع  رطخ  گنز  نیا  زا  ناسنا  هک  دنک  یم  مکح  لقع  اّما  .دیسر  دنا ، هدومرف  حیرـصت  شترـضح  هک  یجیاتن  هنوگ  نیا 

هظعوم موصعم  مالک  زا  یمدآ  هک  تسین  نیا  زج  زین  تداعـس  دشاب و  مزتلم  لمعرد  مهم ، ياهرادـشه  نادـب  نآ ، هب  ندرپس  شوگ 
.دریذپب

هللادبعابا طبحت  الف   » ترابع .دنهد  یم  هنازوسلد  يدنپ  هظعوم و  يدیلپ ، رـسارس  ِصاعورمع  هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ، همادا رد 
ییاز تلفغ  یگنوگچ  هب  ار  وا  ادتبا  ترضح  رگید ، نایب  هب  .دمآ  تسد  هب  نیـشیپ  تیاور  هک  تسا  یجیاتن  نامه  رگ ، نایب  كرجا »

ایند رد  تبغر  صرح و  ماد  رد  یتـسه و  یتلاـح  هّیحور و  نینچ  ياراد  هک  ییوت  دـنیامرف  یم  نآ  زا  سپ  دـنوش و  یم  رّکذـتم  اـیند 
تیوکین لمع  رجا  دیماجنا و  دهاوخ  تلامعا  طبح  هب  یتّیعـضو  نینچ  هک  شاب  هاگآ  درادـن ، فقی  ّدـح  تیاه  شهاوخ  يا و  هداتفا 

.درک دهاوخ  عیاض  یّلک  هب  یشاب -  هتشاد  رگا  ار - 

مدق رجا  رپ  یلمع  دوس و  رپ  یتراجت  گرزب و  تدابع  هار  رد  هک  يرئاز 

426 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب هتشاد  قیقد  هّجوت  دنشاب  هتفرگ  ناج  شنطاب  رد  تسا  نکمم  هک  یناملظ  طاقن  نیا  هب  دیاب  هداهن 

.دیشارت هیجوت  ایند  هب  ّتبحم  يارب  دیابن 

، هداد رارق  نینمؤم  يارب  ار  ایند  ياه  تمعن  دنوادخ  : » هک هیجوت  نیا  اب  یـشرگن  نینچ  ياراد  دارفا  هک  دوش  یم  هدـید  هاگ  هنافّـسأتم 
هبنج هنوگ  چیه  ظاحل  نودب  ار  يویند  تازایتما  ریاس  ای  ماقم  تسپ و  ای  لوپ  هاگآدوخ  ای  هاگآدوخان  مینکن ،»؟ هدافتسا  ام  ارچ  سپ 

مه رگا  يدارفا  نینچ  .دنراذگب  دوخ  ياه  هتساوخ  يارب  ینایاپ  ّدح  هک  نآ  یب  دنرگن ؛ یم  دوخ  یگدنز  فده  مشچ  هب  يورخا  ي 
، لاـم بسک  زا  و  دـنهدن ، دوخ  بلط  هب  یهلا  هغبـص ي  ییادـخ و  هبنج ي  رگا  دنـشاب ، تراـیز  نوچ  یتاداـبع  وکین و  لاـمعا  لـها 
هراّما ي سفن  یناطیش و  ياه  هسوسو  سپ  زا  رگا  .دنسارهب و  دوخ  لامعا  طبح  زا  تایاور  قباطم  دیاب  دنـشاب ، هتـشادن  یهلا  فده 
ای دنراذگب  رانک  ار  نآ  هک  نیا  زا  تسین  يا  هراچ  دنا ، هداتفا  ایند  رما  رد  یهاوخ  نوزفا  صرح و  رد  دـننیب  یم  دـنیآ و  یمن  رب  دوخ 

تشاد هّجوت  دیاب  هّتبلا  .دنـشخب  تاجن  طبح  هطرو ي  زا  ار  دوخ  تاعاط  ات  دننک  تعانق  تیافک  ّدح  هب  دوخ  هتـساوخ ي  بلط و  رد 
ّتیعوضوم يّدام  ياه  ّتیعقوم  نیا  دوخ  هک  تسا  مومذم  یماگنه  يویند  ياه  ّتیعقوم  ریاس  ماقم و  لوپ و  بسک  يارب  شالت  هک 

هداـیز هب  دوش و  یم  رترو  هلعـش  وا  رد  عمط  صرح و  شتآ  دوخ  هب  دوخ  تروص  نیا  رد  .دـنوش  فدـه  ناـسنا  يارب  دـننک و  ادـیپ 
تـسین مومذم  اهنت  هن  اه  نآ  ندروآ  تسدـب  نتـشاد و  دنـشابن ، فدـه  نآ  رهاظم  ایند و  رگا  اما  .دـیآ  یم  راتفرگ  ایند  رما  رد  یبلط 

نید ترـصن  دربشیپ و  ای  اه  نآ  زاین  عفر  نانمؤم و  هب  تمدـخ  لثم   ) یهلا یفدـه  يارب  اـه  نآ  ندـید  رازبا  هلیـسو و  ضرف  رد  هکلب 
هکلب تسین  فده  ایند  نوچ  دوب  دهاوخن  حرطم  یهاوخ  هدایز  عمط و  صرح و  رگید  ضرف ، نیا  رد  .دـشاب  یم  مه  حودـمم  ادـخ )

.تسا هلیسو  ًافرص 
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باوث يدوبان  لماع  : ربِک

.دوب وا  ربک  یهلا  هاگرد  زا  سیلبا  ندش  هدنار  ببس 

: دنیامرف یم  نینچ  هعصاق ، هبطخ ي  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نِمَأ يرُدی  ٍهَنَـس ال  ِفالآ  َهَّتِـس  َهللاَدَـبَع  دَـق  َناک  َو  َدـیهَجلا -  ُهَدـهَج  َلیوَّطلا َو  ُهَلَمَع  َطَبحَأ  ذِإ  َسیلبِِإب  ِهللا  ِلِعف  نِم  َناک  امب  اوِربَتعاَف 
.ِهتَیِصعَم (1) ِلثِِمب  ِهللا  یَلَع  ُمَلسَی  َسیلبِإ  َدَعب  اذ  نَمَف  ٍهَدِحاو  ٍهَعاس  ِربِک  نَع  ِهَرِخآلا -  ِینِس  نِم  مَأ  اینُّدلا  ِینِس 

شیپ سیلبا   ] هک یلاح  رد  دومن ، طبح  ار  وا  ناوارف  شالت  ینالوط و  لمع  هک  اجنآ  درک ؛ سیلبا  اب  ادخ  هک  يراک  زا  دیریگب  تربع 
و  ] دوب هدرک  تدابع  ار  يادخ  ترخآ -  ياه  لاس  ای  دوب  ایند  ياه  لاس  زا  تسین  مولعم  امـش ] يارب   ] هک لاس -  رازه  شـش  نآ ] زا 

؟ تسا ناما  رد  ادخ  باذع ]  ] زا ینینچنیا  تیصعم  اب  سیلبا  زا  دعب  یسک  هچ  سپ  دوب ] وا  ي   ] هظحل کی  ربک  رطاخ  هب  طبح ] نیا 

تدابع لاس  رازه  شش  وحم  ربک و  هظحل  کی 

نیا رـسارس  اّما  .دوب  هتخادرپ  لاعتم  يادخ  یگدـنب  تدابع و  هب  لاس  رازه  شـش  دوش ، هدـنار  یهلا  هاگرد  زا  هک  نآ  زا  شیپ  سیلبا 
رد مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .دش  هتـسناد  نکی  مل  نأک  تفر و  نایم  زا  ّربکت  هظحل  کی  هب  دیدم  داهج  دـهج و  ینالوط و  تدابع 

ینامز تّدـم  رد  یّتح  شا ، یـسانش  رترب  دوخ  ینیب و  گرزب  دوخ  وا و  هظحل ي  کـی  ربک  هک  دـننک  یم  دـیکأت  فیرـش  هبطخ  نیا 
نیا اب  هک  وا ، زا  سپ  یـسک  هچ  سپ  .داد  انف  داب  هب  ار  شا  هلاس  دنچ  نیدنچ و  ياهتدابع  همه ي  درک و  هرـسکی  ار  شراک  دودحم ،

؟ دنکن دوبان  ار  شلمع  دنامب و  نوصم  ربک  رطخ  زا  دناوت  یم  دش ، تخبدب  تدابع  همه 

.تسا بجع  ربک ، أشنم 

تسا نیا  شطوقس  يدعب  مدق  ددنسپب ، ار  شیوخ  ياه  هدرک  دوش و  یـضار  دوخ  زا  ناسنا  یتقو  .تسا  بجع  زا  هتفرگ  تأشن  ربک 
هطساو ي 2. هب  هک 
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هب هک  یتقو  دـنک و  یّقلت  نانآ  زا  رت  لاـمک  بحاـص  رت و  بّرقم  رتـالاب و  ار  شیوخ  نارگید ، اـب  دوخ  تسرداـن  اـجیب و  هسیاـقم ي 
دهاوخ وا  تادابع  نمرخ  هب  شتآ  ربک ، هک  ارچ  دنادب  لیاز  عیاض و  ار  شلامعا  هتفر و  سپ  ار  شیوخ  دیاب  دیسر ، يا  هلحرم  نینچ 

: هک تسا  تیاور  رد  .دز 

تادابع طبح  هیام ي  ربک :

یم لیئارـسا ) ینب  یلاباال  هزره و  ینعی  «) لیئارـسا ینب  عیلخ   » وا هب  تشاد  هک  يداسف  تّدش  رطاخ  هب  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  يدرم 
هیاس يربا  دباع ، رـس  يالاب  هک  یلاح  رد  درک ، روبع  دنتفگ ، یم  لیئارـسا  ینب  دباع  ودب  هک  رگید  يدرم  رانک  زا  وا ] يزور   ] .دنتفگ

اب  ] دباع و  منیـشنب »؟ وا  رانک  هنوگچ  ملیئارـسا ، ینب  عیلخ  نم ، : » دیـشیدنا دوخ  اب  تشذگ ، وا  رانک  زا  عیلخ  هک  یماگنه  .دوب  هدنکفا 
زیخرب : » تفگ درک و  يراددوخ  وا  زا  سپ  دنیـشنب »؟ نم  دزن  دـنک ] یم  تراسج   ] هنوگچ تسا  لیئارـسا  ینب  عیلخ  وا  : » تفگ دوخ ]

: هک درک  یحو  نامز  نآ  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  سپ  نم »! دزن  زا 

.ِِدباعلا (1) َلَمَع  ُتطَبحَأ  ِعیلَخِلل َو  ُترَفَغ  دَقَف  َلَمَعلا  اِفنأَتسَیلَف  امُهُرم 

! مدرک طبح  ار  دباع  لامعا  مدوشخب و  عیلخ  زا  نم  هک  ارچ  دنریگ  رس  زا  لمع  هک  نک  رما  ود  ره  هب 

یگدولآ هب  .دنیـشنب  لیئارـسا  ینب  دباع  دزن  هک  تسناد  یم  نآ  زا  رت  هدولآ  رت و  تسپ  رایـسب  ار  دوخ  راک ، تیانج  دـسفم و  درف  نآ 
يادـخ یگدنمرـش ، هانگ و  ساسحا  یگدنکفارـس و  نیمه  رطاخ  هب  .تشادـنپ  یم  هایـسور  راک و  هانگ  ار  دوخ  دوب و  فرتعم  دوخ 

.دوشخب ار  شناهانگ  لاعتم 

یم هیاـس  شرـس  رب  ربا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هدرک  شبیـصن  لاـعتم  يادـخ  هک  یتـمارک  هطـساو ي  هب  لیئارـسا  ینب  دـباع  لـباقم ، رد 
.8 وا زا  رترب  ار  دوخ  دید ، ار  عیلخ  نوچ  يراکتشز  هب  روهشم  هدولآ و  ناسنا  یتقو  تخادنا ،
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همان ي شربک ، قّوفت و  يرترب و  ساسحا  نیمه  رطاخ  هب  درک ، یّقلت  دوخ  اب  ینیشنمه  هتسیاشان ي  دوخ و  زا  رت  نییاپ  ار  وا  درمش و 
ناشیا هب  ار  ربخ  نیا  هک  داد  روتسد  نامز  نآ  ربمایپ  هب  دومن و  طبح  ار  اه  نآ  یمامت  لاعتم ، يادخ  دش و  كاپ  تانسح  زا  شلامعا 

.دنک یفّرعم  زاغآ  هطقن ي  هب  هتشگزاب  مه و  اب  ربارب  ار  ود  ره  دناسرب و 

بیـصن اهراب  تایلاع  تابتع  هب  رفـس  رگا  داد ، یـسک  هب  ار  هرّونم  هنیدم ي  همّرکم و  هّکم ي  ترایز  قیفوت  اهراب  لاعتم  يادـخ  رگا 
هب بستنم  اهنت  ار  ریخ  راک  دوش و  هّرغ  دوخ  هب  ناسنا  دیابن  دـمآ ، تسد  هب  لاح  روشرپ و  ترایز  تدابع و  قیفوت  رگا  دـش و  یـسک 
هب هتـسب  ار  زیچ  همه  دنادب و  دوخ  راک  ار  راک  دیاب  هکلب  .دنک  یّقلت  اه  تدابع  نیا  رد  یـساسا  شقن  ياراد  ار  شیوخ  دنادب و  دوخ 

ّتیعقوم زا  ادخ  لباقم  رد  دوخ  یمئاد  رقف  نادجو  اب  ات  دهد  رارق  تمعن  نیا  رکش  زا  زجاع  ار  دوخ  دسانشب و  وا  ییاشگهر  قیفوت و 
.دنک ادیپ  تاجن  ینیب ، رترب  دوخ  يدنسپدوخ و  زیمآ  هرطاخم 

تانسح وحم  ثعاب  : مارح یسنج  توهش  هب  تیلوغشم 

ناوناب يارب  هاگن  ظفح  موزل 

: هک تسا  تیاور  رد 

دنک نـینچ  وا  رگا  هـک  ارچ  دریگ ، یم  تّدـش  دـنک  رپ  شمرحم  ریغ  اـی  شرهوـش  ریغ  زا  ار  شمــشچ  هـک  ینز  رب  دـنوادخ  بـضغ 
ّقح لاعتم  يادخ  رب  دنارتسگب  شرهوش  ریغ  يارب  ار  شرتسب  رگا  .دنک  یم  طبح  تسا ، هداد  ماجنا  هک  ار  یحلاص  لمع  ره  دنوادخ 

.دنک (1) یم  شباذع  شربق  رد  هک  نآ  زا  سپ  دنازوسب  شتآ  هب  ار  وا  هک  تسا 

 - مشچ نتخادـنا  ورف  رـصب -  ّضغ  هب  تداع  نامرحمان ، لباقم  رد  دـننک و  یم  تبقارم  رایـسب  دوخ  ياه  هاگن  زا  نمؤم  ياـه  مناـخ 
تسا و 8. مارح  هسفن  یف  دشاب  توهش  تّذل و  اب  رگا  مرحمان  هب  ندش  هریخ  هک  ارچ  .دنراد 
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بـضغ هک  دوش  یم  بجوم  مرحمان ، درم  هب  نز  مارح  هاگن  .ددرگ  مارح  رد  عوقو  همّدقم  دـناوت  یم  دـشاب ، توهـش  نودـب  مه  رگا 
تـشز عینـش و  لمع  نیا  هجیتن ي  لمع ، طبح  .تسا  یندرواین  باـت  دـیدش و  دوخ  هک  یبضغ  دریگ ، تّدـش  درف  رب  لاـعتم  يادـخ 

، دنوادخ هک  تسناد  دیاب  هاگ  نآ  دهد ، هار  دوخ  هب  ار  شرهوشریغ  نز ، هک  دوش  متخ  اجنآ  هب  هاگن  نیا  هدرکن  يادـخ  رگا  تسا و 
.تسا هدرک  بجاو  دوخ  رب  وا  ّقح  رد  ار  یبقع  شتآ  ربق و  باذع 

یهلا بضغ  أشنم  مرحمان : هب  مارح  هاگن 

نامرحمان اب  یندب  ای  يرادید  سامت  تسا  نکمم  ًاضعب  دنبای و  یم  روضح  یترایز  فیرـش  ياه  ناکم  رد  هک  ییاه  مناخ  تسوکین 
رد هدید  ندنارچ  نامرحمان و  هب  ندش  هریخ  .دنزیهرپب  ناشـشزرااب  ِلمع  نیا  طبح  زا  دنـشاب و  هتـشاد  هّجوت  هلأسم  نیا  هب  دننک  ادـیپ 
راب هب  ار  ادخ  باذـع  لمع ، يدوبان  طبح و  رب  هوالع  تسا و  راب  تراسخ  عونمم و  رـضم و  نز  يارب  هچ  درم و  يارب  هچ  اه  نآ  نیب 

.دروآ یم 

هدـش هداد  ییاهدرم  هب  باذـع  هدـعو ي  يرگید  تیاور  رد  .تسا  حرطم  ود -  ره  نایاقآ -  اهمناخ و  يارب  مارح  توهـش  هلأسم ي 
: دنیالتبم اه  یتشلپ  نیا  هب  هک 

هنوگ هب  دنک  یم  روشحم  رادرم ، زا  رت  نّفعتم  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  دزیمآرد ، شتـشپ  زا  يا  هچب  رـسپ  ای  درم  ای  ینز  اب  سک  ره 
یم رب  وا  زا  ار  باذـع  هک  يزیچ  هن  وا  زا  دـنوادخ  دوش و  یم  دراو  مّنهج  هب  هک  نیا  ات  دـننیب ، یم  رازآ  وا  نّفعت ]  ] زا نامدرم  هک  يا 
خیم اب  هک  دهد  یم  رارق  یتوبات  رد  ار  وا  دیامن و  یم  طبح  ار  وا  لمع  دنوادخ  دریذـپ و  یم  شباذـع  يارب  ینیزگیاج  هن  دـنادرگ و 

[ هجنکـش زا  سپ   ] رگا سپ  .دور  ورف  اه  خیم  نآ  رد  شندب  هک  دـننز  یم  نانچ  وا  رب  یحاولا  اب  توبات  رد  هدـش و  هتـسب  ینهآ  ياه 
لها نایم  رد  ار  باذـع  نیرتدـیدش  زا  دـنریم و  یم  یگمه  دـنهنب  تّما  رازه  دـص  راهچ  رد  ار  وا  هتخادـگ ي ]  ] ياه گر  زا  یگر 

.دراد (1)1. شتآ 
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.مینک ّتینما  ساسحا  یهانگ  چیه  ربارب  رد  دیابن 

يرطخ میتسه ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  يرازگتمدـخ  هضور و  تدابع و  لها  رگا  هک  تشاگنا  دـیابن  .تسا  يّدـج  رایـسب  رطخ ،
شهاگن دـنک و  فطل  وا  هب  لاعتم  يادـخ  هک  نآ  رگم  تسین ؛ ناما  رد  هانگ  باـکترا  زا  سک  چـیه  هک  ارچ  .دـنک  یمن  نامدـیدهت 

نانآ ات  دوش  یم  دراو  یهار  ره  زا  تسا و  ّتیلاّعف  راک  هب  تسد  رتشیب  دنراد ، یبهذم  هغبص ي  هک  يدارفا  يارب  ًاقافّتا  ناطیش ، .دراد 
ماد هب  ناسنا  تسا  نکمم  هظحل  کی  رد  .درک  ّتینما  ساسحا  یناطیـش  سواسو  لباقمرد  دـیابن  يرایـشه  اب  اذـل  دـنکفا ؛ هانگ  هب  ار 
لاح هب  ار  ناسنا  دـنوادخ  هظحل  کـی  رگا  .تسا  نکمم  همه  يارب  نیا  دـهدب و  فک  زا  ار  شا  يونعم  ياـه  هیامرـس  ماـمت  دـتفا و 

ساسحا ناهانگ  زا  یخرب  هب  تبسن  یهلا  فطل  هب  رـضاح  لاح  رد  دنچ  ره  نیاربانب  .تسا  هتخاس  وا  زا  یهانگ  ره  دنک  اهر  شدوخ 
يادـخ رگا  ینعی  .تسین  لاُحم  ام ، زا  عینـش  رایـسب  ناـهانگ  نیا  ندز  رـس  هک  دوب  هّجوتم  دـیاب  لاـح  نیعرد  اـما  مینک  یم  ّتینوصم 

ناوت یمن  سپ  دـیتلغ  میهاوخ  كانتـشحو  راز  نجل  نیا  كاـنلوه و  هّرد ي  نیا  رد  دـنک  ناـممورحم  دوخ  لـضف  محر و  زا  لاـعتم 
دهاوش دـنا و  هداد  ریذـحت  رطخ  نیا  زا  ار  ام  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يرایـسب  تایاور  رد  .تسین  اـم  هب  طوبرم  ثیداـحا  نیا  تفگ 

.دـنا هدـش  طاطحنا  طوقـس و  راچد  یهانگ  نینچ  کـی  اـب  رایـسب  ياـه  تداـبعزا  سپ  هک  یناـسک  زا  دـنا ؛ هدومرف  ناـیب  ار  یناوارف 
تحار شلایخ  یـسک  رگا  میتسه و  ناطیـش  ياهدـیدهت  ضرعم  رد  ناگمه  هکلب  هدـشن  همیب  ناهانگ  ربارب  رد  يدرف  چـیه  نیارباـنب 

یم ار  شیوکین  لامعا  اه و  یبوخ  اهریخ و  مامت  هک  يرطخ  .تسا  حرطم  شیارب  ًاعقاو  رطخ  نیا  دشکن ، ار  ناطیش  کیـشک  دشاب و 
.دشاب هتشاد  یپ  رد  وا  يارب  ار  تمایق  باذع  نیرتدیدش  دنک و  دوبان  تسین و  دناوت 
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لمع يدوبان  ببس  ریجا ، هب  ملظ 

لمع طبح  ببس  ریجا ، دزم  ندرکن  تخادرپ 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.ٍماع (1) ِهئاِم  ِسمَخ  ِهَریسَم  نِم  ُدَجُوَیل  اهَحیر  َّنِإ  ِهَّنَجلا َو  َحیر  ِهیَلَع  َمَّرَح  ُهَلَمَع َو  ُهللا  َطَبحَأ  ُهَرجَأ  ًاریجَأ  َمَلَظ  نَم 

رد دـنک ؛ یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  دـنک و  یم  طبح  ار  شلمع  دـنوادخ  دراد ، اور  ملظ  شرجا  تخادرپ ]  ] رد يریجا  هب  هک  ره 
.درک سح  ناوت  یم  هار ، لاس  دصناپ  هلصاف  زا  ار  تشهب  يوب  هک  یلاح 

دزم و دیاب  دننک  یم  ریجا  ار  اه  نآ  حالطـصا  هب  دندنب و  یم  داد  رارق  دارفا  اب  يرادا  ای  یتامدـخ  فلتخم  ياهراک  يارب  هک  یناسک 
یم لمع  نتفر  نایم  زا  ثعاب  نآ ، نتخادرپن  تسا و  ساّنلا  ّقح  دارفا ، بلط  .دـنزادرپب  لامک  ماـمت و  دـنا ، هدرک  دّـهعت  هک  ار  یغلبم 

.تسا مامشتسا  لباق  دایز  رایسب  هلصاف ي  زا  هک  نآ  اب  دسر ؛ یمن  يدارفا  نینچ  ماشم  هب  تشهب  يوب  .دوش 

روط هب  لئاسم  نیا  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  اّما  مینادـن ، هلأسم  نیا  اب  طبترم  هاگ  چـیه  ار  ترایز  لثم  يدنمـشزرا  میظع و  لـمع  دـیاش 
اب یترایز  دیادزب و  یّلکب  یمدآ  لامعا  هحفـص ي  زا  ار  نآ  دناوت  یم  لمع ، طابحا  بابـسا  هب  التبا  دنا و  هتـسباو  رگیدمه  هب  لماک 

.دنک چوپ  چیه و  ار  دوعوم  ياه  باوث  همه  نآ 

لمع رگدوبان  : نمؤم تّیصخش  ندرک  درخ  يزوت و  هنیک 

رد نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نمؤم  ردارب  هب  تبـسن  نتـشاد  هنیک  دروآ ، یم  راب  هب  ار  حلاص  لمع  طبح  ررـض  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی 
.2: دنا هدومرف  .دش  هراشا  نآ  هب  یلوبق  هنیمز ي 
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.ِتانَسَحلا (1) ُِطبُحی  ُّلِغلا 

زا دنک  رذح  دیاب  مه  دسرتب و  دهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  ندـشن  لوبق  زا  دـیاب  مه  دزرو ، یم  هنیک  رگید  نمؤم  هب  تبـسن  هک  يدرف 
ینامیا ّتیصخش  رابتعا  هب  یهلا -  هاگـشیپ  رد  نمؤم  .ددرگن  بوسحم  شیارب  ًاساسا  دوش و  هدرب  نیب  زا  وا  نیـشیپ  تانـسح  هک  نیا 

زا درک و  ظفح  ار  وا  مارتحا  دیاب  تشاد ؛ ینمـشد  رّفنت و  ساسحا  وا  هب  تبـسن  ًابلق  دیابن  اذـل  تسا ، ردـق  نارگ  دـنم و  شزرا  شا - 
: هک تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فیرش  تیاور  رد  .دومن  زیهرپ  وا  اب  بسانمان  دروخرب 

ٍبیرثَت یف  ًالَمَع  ٍدَـحَأ  نِم  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُلَبقَی  هَّنَِأل ال  امُهُدَـحَأ  َرَفَک  يِّوُدَـع  َتنَأ  َلاق  اِذا  ِهتَیالو َو  نِم  َجَرَخ  ٍّفُأ  ِهیخَِأل  ُنمؤُملا  َلاق  اذِإ 
.ًهَحیصَن (3) ٍنِمُؤم  یلَع   (2)

ناشیا زا  یکی  ینم »! نمشد  وت  : » دیوگب وا  هب  یتقو  دوش و  یم  جراخ  وا  تیالو  زا  دیوگ  یم  فا »  » شا ینامیا  ردارب  هب  نمؤم  یتقو 
تمالم شنزرـس و  هب  یهاوخریخ  يور  زا  هک  یلاح  رد  دریذـپ ؛ یمن  ار  یلمع  يدـحا  زا  لجوزع  دـنوادخ  هک  اریز  دوش ؛ یم  رفاک 

[. دنک درخ  ار  شتّیصخش  دزیرب و  ار  وا  يوربآ  و   ] دزادرپب ینمؤم 

تسا مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نانمؤم  همه ي  لاصّتا  هطـساو ي  هب  هطبار  نیا  .دراد  دوجو  ییالو  هطبار ي  یعون  نامیا  لها  نایم 
داجیا يرگید  اب  اه  نآ  زا  کی  ره  نایم  یقیثو  يونعم  هطبار ي  هدز و  دـنویپ  مه  هب  زین  ار  نامیا  لـها  لد  ناـج و  یگتـسویپ ، نیا  و 

(. هنایم ي هک  یماگنه  .تسا  هدومن 
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قیمع اجنآ  ات  دناوت  یم  تسسگ  نیا  ددرگ و  یم  هتسسگ  هطبار  نیا  دوش  لدب  ّدر و  ازسان  ناشنایم  رگا  دروخ ،  یم  مه  هب  نمؤم  ود 
ار دوخ  دننزب ، هبرض  مه  هب  دننک  یعـس  دننادب و  مه  نمـشد  ار  رگیدکی  ینامیا  ردارب  ود  رگا  .دماجنیب  فرط  کی  رفک  هب  هک  دوش 

.دنا هتخاس  رود  ناشلمع  یلوبق  ضرعم  زا 

.تسین زاجم  یهاوخریخ  يارب  یّتح  نمؤم  ندرک  درخ  شنزرس و 

نارگید هب  ار  يربوربآ  رایـسب و  تمالم  شنزرـس و  هزاجا ي  زین  نمؤم  يارب  یهاوخریخ  تحیـصن و  باب  زا  یّتح  لاـعتم ، دـنوادخ 
اه تموصخ  اه و  هنیک  نیا  هناگ ، هّچب  یهاو و  ياه  هناهب  رطاـخ  هب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا ؛ هدادـن  یتیبرت ) ّیبرم  ناونع  هب  یّتح  )

.دریگب لکش  نانمؤم  نیب  دهاوخب 

یتیبرت ياهراک  رد  دارفا  تمارک  ّتیصخش و  تیاعر  موزل 

رگا دـشاب ؛ یم  ّتیّمها  زئاح  رایـسب  دـنراد ، شتآ  رب  یتسد  یتیبرت  ياهراک  رد  هک  يدارفا  يارب  مهم  هتکن ي  هیـصوت و  نیا  تیاعر 
رادرک ای  راتفر  رطاـخ  هب  ار  درف  ناوت  یم  .وا  دوخ  زا  هن  تسج ، تئارب  وا  يراـک  هیـس  زا  دـیاب  دـنز  یم  یتشز  راـک  هب  تسد  ینمؤم 

.دوشن بیرخت  وا  تمرح  وربآ و  ّتیصخش و  هک  دوب  هّجوتم  دیاب  لاح  نیع  رد  اّما  درک ، خیبوت  هیبنت و  اجب  شبسانمان 

يراذگ ریثأت  ات  دریگ  تروص  تسردان  یفنم و  یشرگن  اب  دیابن  هلباقم  نیا  اّما  درک ؛ هلباقم  تیصعم  هانگ و  اب  دیاب  هک  تسا  تسرد 
يزوسلد يور  زا  دـیاب  .راب  تموصخ  هن  درک ، دروخرب  راو  بیبط  راکاطخ ، درف  اب  دـیاب  .دربب  لاؤس  ریز  ار  یبّرم  راک  يدنمـشزرا  و 

.يزوت هنیک  رّفنت و  يور  زا  هن  تشاد ، وا  لکشم  ّلح  رد  یعس 

زیاج وا -  خیبوت  تیبرت و  تحیصن و  ماگنه  یّتح  یطیارـش -  چیه  رد  وا  زا  ندرب  وربآ  ندرک و  عیاض  نمؤم و  تمرح  نداهن  اپ  ریز 
هّجوتم دیاب  مینک ، تازاجم  هدخاؤم و  ار  نآ  هب  هدننک  مادـقا  ای  میتسیاب  مکحم  یتشز ، راک  لباقم  رد  میهاوخب  مه  رگا  اذـلف  .تسین 

تقو کی  هک  میشاب 
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ّتیوه هک  نیا  نیع  رد  تسا  مزال  هکلب  .دشابن  رطاخ  یّفشت  ای  يدرف  ینمـشد  يور  زا  باسح  هیوست  تاهیبنت ، نیا  يارب  نام  هزیگنا 
.مییامن مادقا  وا  حالصا  هب  میرمش  یم  مرتحم  ار  وا  ینامیا 

.مینک زارتحا  نآ ، عناوم  زا  میزادرپب و  لمع  یلوبق  ّمهم  طیارش  هب  کسانم ، بادآ و  زا  شیب 

بضغ رهق و  رگیدکی  اب  یهاگ  یناسنا ؛ ياهتبـسن  نیا  ات  تسا  غاد  کسانم  رازاب  زیچ  همه  زا  شیب  ترایز  لها  ام  نایمرد  هنافّـسأتم 
فرط زا  نتفرگ  ماقتنا  نتخاس و  دوبان  يارب  یهار  نتفای  لاح  رد  ًاـمئاد  میرجزنم و  رگیدـکی  زا  میراد ، هلاـس  دـنچ  نیدـنچ و  ياـه 
دیعو هب  رگا  ادـخ -  هک  نیا  زا  لفاغ  دوش ؛ لوبق  نامترایز  میراد  راظتنا  میور و  یم  هرمع و ...  ای  تابتع  هب  لاح  نیع  رد  میلباـقم و 

نآ رب  هکلب  دنک ؛ یمن  شریذپ  ام  زا  دشاب  نارگید  هنیک ي  يارـس  نامبلق  هک  یلاح  رد  ار  یلمع  چیه  دـناشوپ -  لمع  هماج ي  دوخ 
.دنز یم  طبح  يدودرم و  رهُم 

لمع طابحا  لماع  : بجُع

.دناشکب يدوبان  هب  ار  لمع  دناوت  یم  هک  تسا  یبابـسا  زا  رگید  یکی  تفر  نخـس  نآ  هرابرد ي  لیـصفت  هب  نیا  زا  شیپ  هک  بجُع 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.هَرجَأ (1) َطَبحَأ  ِهلَمَِعب  َبِجعُأ  نَم 

.تسا هتخاس  هابت  ار  نآ  رجا  دزرو ، بجُع  دوخ  لمع  هب  هک  ره 

: دنراد يرگید  نایب  رد  و 

.اهُِطبُحی (2) ِهَنَسَحلِاب  َبجُعلا 

.دزاس یم  هابت  ار  نآ  کین  راک  هب  تبسن  بجُع 

.2 نامدوخ -  هب  نآ  دانتسا  رابتعا  هب  میهد -  یم  ماجنا  هک  یتدابع  زا  رگا 
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هدرک ي زا  هک  يرامیب -  نیا  .میا  هدـش  التبم  بجع  هب  مینیبن  نآ  ناوت  قیفوت و  ياطعا  رد  ار  لاعتم  يادـخ  تسد  میوش و  ناـمداش 
.ددرگ تسین  هابت و  ام  لمع  نامه  دوش  یم  ثعاب  دیایب -  نامشوخ  تسام  راک  هک  نیا  رطاخ  هب  دوخ 

.میا هدش  بجع  هب  التبم  میرگنن  ار  یهلا  قیفوت  مینیبب و  ار  دوخ  تدابع  رد  رگا 

" میروآ رظنّدم  ار  هتکن  ود  یتدابع  ره  ای  ترایز  ماگنه  رد  تسا  بوخ 

دوـخ زا  رتـالاب  تاـجرد  هب  میهد ، ماـجنا  رگید  يدرف  دوـخ و  ناـیم  يا  هسیاـقم  میهاوـخ  یم  رگا  هک  تسا  هتـسیاش  هک  نآ  تسخن 
دوـخ نورد  رد  ًاـعقاو  مینک  هراـظن  دـنراد ، اـم  زا  رت  يوـق  رت و  هیاـمرپ  یتداـبع  یفیک  یّمک و  رظن  زا  هـک  ار  يدارفا  یتـقو  .مـیرگنب 

نتشاذگ مک  ریصقت و  میزادرپ و  یم  شیوخ  تمالم  ریقحت و  هب  دوخ  زا  دماشوخ  ياج  هب  مینک و  یم  یکچوک  يرتمک و  ساسحا 
.مینک یم  نادجو  ًاتقیقح  تدابع ، رد  ار  دوخ 

.دنتسه ام  زا  رتارف  يونعم  رظن  زا  هک  تسا  یناسک  هب  رظن  بجع ، زا  ییاهر  هار 

هک میسرپب  دوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  نآ ، رانک  رد  دیاب  مییامن ، یم  سایق  رت  نییاپ  هجرد ي  دارفا  اب  ار  دوخ  مه  رگا  هک  نآ  مود  هتکن ي 
و هن ؟ ای  دـنا  هدوب  رادروخرب  بوخ و ...  هسردـم ي  دـیتاسا و  ملاس ، ِیگداوناخ  طیحم  یتیبرت ، تاناکما  زا  ام  دـننامه  زین  نانآ  اـیآ 

دیاـب هک  ناـنچ  نآ  اـیآ  مینیبـب  میرگنب و  دوخ  هب  دـعب  هلحرم ي  رد  تسا -  نینچ  مه  دراوم  بلغا  رد  هک  تسا -  یفنم  باوج  رگا 
هچ هک  میوش  رّکذتم  دوخ  هب  زاب  و  میا ؟ هدرک  بسانم  حیحص و  هدافتـسا ي  اه  نآ  زا  میا و  هدروآ  ياجب  ار  تامعن  نیا  یلمع  رکش 

اوـقت و دـندرک و  یم  لـمع  اـم  زا  رتـهب  یــسب  دنتــشاد ، یتاـناکما  نـینچ  دــندوب و  رو  هرهب  اـیاطع  نـیا  زا  زین  رگید  دارفا  رگا  اـسب 
زا يدـنماضر  يدنـسپدوخ و  يارب  ییاـج  ًالـصا  تاـهّبنت ، نیا  اـب  تهج و  نیا  زا  اذـل  دوـب ! یم  اـم  زا  رت  نوزفا  ناـشیا  يرازگرکش 

.مینک ّربکت  ای  بجُع  ساسحا  میهاوخب  دوخ  نطاب  رد  هک  دسر  هچ  مینک  یمن  ادیپ  شیوخ 
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لمع رگدوبان  : تبیغ

.تسادخ اب  ینمشد  تبیغ ،

تسا تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  .دزاس  یم  چوپ  دوبان و  ار  نآ  دنز و  یم  لمع  هشیر ي  هب  هشیت  زین  نابز  ِگرزب  هانگ  نیا 
: دندومرف هک 

(1  ) .َكَرجَأ ُِطبُحت  ِساّنلا و  ِهللا َو  َیلِإ  َُکتَقمَت  اهَّنِإَف  َهَبیغلا  َكاّیِإ و 

.دیامن یم  دوبان  ار  وت  لمع ]  ] رجا دزاس و  یم  ضوغبم  مدرم  ادخ و  دزن  ار  وت  نآ  هک  تبیغ  زا  شاب  رذحرب 

دونـشخان و اـم  رب  ار  ناحبـس  تاذ  نآ  دـشاب و  یم  ضوـغبم  تـشز و  رایــسب  یلمع  لاـعتم ، دـنوادخ  دزن  هـک  نآ  رب  هوـالع  تـبیغ 
وا مینکب و  ار  یـسک  تبیغ  رگا  هک  ارچ  ددرگ  یم  زین  یعاـمتجا  طـباور  رد  تموـصخ  هـنتف و  داـجیا  ثعاـب  دزاـس ، یم  كانمـشخ 

.دراک یم  وا  دوجو  رد  ار  رّفنت  رذب  نیمه  تفرگ و  دهاوخ  لد  هب  ودش  دهاوخ  نیگهودنا  ًاعطق  دونشب ،

رتسب رد  هک  نآ  رگم  مینارذگب ؛ رـس  زا  ار  نآ  ّرـش  میناوت  یمن  نتفر  ترایز  اب  هک  مینادب  دیاب  میتسه  يراتفر  هنوگ  نیا  هب  التبم  رگا 
ات مییآرب  هدنوش  تبیغ  زا  تیاضر  بسک  هتخیر و  يوربآ  ناربج  یپ  رد  مینک و  ار  گرزب  هانگ  نآ  كرت  مزع  گرتس ، تدابع  نیا 

.میرادرب نایم  زا  ار  لمع  طبح  هنیمز ي  نیا  میناوتب 

لمع طبح  هناوتشپ و  یب  نانیمطا  ، هیاپ یب  ياعّدا 

هقدص طبح  هیام ي  ندیلاب : دوخ  هب 

: هک تسا  تیاور  رد 

رورـسم ار  وت  هک  هدش  هچ  : » دندومرف وا  هب  ترـضح  .دوب  نامداش  هک  یلاح  رد  دش  دراو  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  رب  يدرم 
»؟ منیب یم 

يزور دوش  ناـمداش  نآ  رد  هدـنب  هک  نآ  يارب  زور  نیرت  هتـسیاش  دومرف  یم  هک  مدینـش  ناتردـپ  زا  هللا ! لوـسر  نباـی  : » درک ضرع 
راو لایع  هک  مریقف  ناردارب  زا  رفن  هد  زورما  .دنک  وا  بیـصن  ار  شنمؤم  ناردارب  هب  تادـئاع  تاّربم و  تاقدـص و  دـنوادخ  هک  تسا 

مرورـس مدرک و  یـشخب  اطع  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  سپ  دـندمآ  نم  يوس  رهـش  نالف  نالف و  زا  دـندرک و  نم  لزنم ]  ] دـصق دـندوب ،
« .تسا رطاخ  نیدب 

طبح سپ  نیا  زا  ای  یـشاب  هدرکن  طبح  ار  [ تلمع  ] نیا رگا  یـشاب  نامداش  هک  تسازـس  ار  وت  دنگوس ، مناج  هب  : » دـندومرف ترـضح 
!« ینکن
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: تفگ درم 

؟ ِصَّلُخلا مُِکتَعیش  نِم  انَأ  ُهتطَبحَأ َو  َفیَکَف 

: دندومرف ترضح  متسه ؟ امش  صلاخ  نایعیش  زا  نم  هک  نآ  لاح  منک ، طبح  ار  نآ  هنوگچ  سپ 

.َِکتاقَدَص َِکناوخِِإب َو  َكَِّرب  َتلَطبَأ  دَق  هاه ،

.يدرک لطاب  ار  تناردارب  هب  تتاقدص  ییوکین و  نونکا  مه 

: هک ار  لاعتم  يادخ  لوق  ناوخب  : » دندومرف ترضح  هللا »؟ لوسر  نبای  هنوگچ  : » تفگ درم 

.يذَألا (1) ِّنَملِاب َو  مُِکتاقَدَص  اولِطُبت  ال 

« .دینکم لطاب  ّتیذا  ّتنم و  اب  ار  ناتتاقدص  »

« .مدادن ناشرازآ  متشاذگن و  ّتنم  مداد ، ناش  هقدص  هک  يدارفا  رب  هللا ! لوسر  نبای  : » تفگ

یناسک رب  ّتنم  اب  هتفگن  و  دینکن » لطاب  نداد  رازآ  نتـشاذگ و  ّتنم  اب  ار  ناتیاه  هقدص  : » هدومرف لاعتم  يادخ  : » دـندومرف ترـضح 
هب هک  یموق  نآ  رازآ  وت  ایآ  .دوش  یم  يرازآ  ره  لماش  نیا  دیا و  هدرک  ناشقّدـصت  هک  یناسک  رازآ  اب  دـیا و  هداد  ناش  هقدـص  هک 

»؟ ار ام  رازآ  ای  دناوت  رب  رود و  هک  یبّرقم  کئالم  ار و  تدوخ  ظفاح  کئالم ]  ] رازآ ای  یناد  یم  رت  میظع  يدیشخب  هقدص  اه  نآ 

.4: دندومرف ترضح  هللا »! لوسر  نبای  يرخآ  نیا  هّتبلا  : » تفگ درم 
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! َکَتَقَدَص َتلَطبَأ  مُهَتیَذآ َو  ینَتیَذآ و  دََقل 

! يدرک لطاب  ار  تا  هقدص  يداد و  رازآ  ار  کئالم  نآ  ارم و 

»؟ ارچ : » تشاد هضرع 

: دندومرف

« .ِصَّلُخلا مُِکتَعیش  نِم  انَأ  ُهتطَبحَأ َو  َفیَک  َو   » َِکلوَِقل

»؟ میامش صلاخ  نایعیش  زا  هک  یلاح  رد  مشاب  هدرک  شطبح  هنوگچ  : » یتفگ هک  تفرح  نیا  رطاخ  هب 

؟ ُصَّلُخلا اُنتَعیش  نَم  يردَتَأ  َکَحیَو 

؟ دننایک ام  صلاخ  نایعیش  یناد  یم  ایآ  وترب ! ياو 

هن - 

: یلاعت ُهللا  َلاق  يذَّلا  سی  ُبِحاص  َنوَعِرف َو  ِلآ  ُنِمُؤم  ُنِمؤُملا  ُلیبزح  َصَّلُخلا  انَتَعیش  َّنِإَف 

َهَِکئالَملا َو اذـِهب  َتیَذآ  امَأ  ِءالؤِهب  َکَسفَن  َتیَّوَس  ٌراّمَع  ُدادـقِملا َو  ٍّرَذوبأ َو  ٌناملَـس َو  َو  یعـسَی » ٌلُجَر  ِهَنیدَـملا  یَـصقَأ  نِم  َءاـج  «َو 
؟ انَتیَذآ

لاـعتم يادـخ  هک  سی  هروس ي ]  ] بحاـص و  نوعرف -  لآ  نمؤـم  نمؤـم -   (1)( لیقزح  ) ِلیبزح اـم  صلاـخ  نایعیـش  هک  یتسرد  هب 
ربارب نانآ  اب  ار  دوخ  وت  دـندوب ، راّمع  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  و  .دـمآ » يدرم  رهـش  هطقن ي  نیرترود  زا  و  : » دومرف شا  هراـبرد 

؟ يدرکن ّتیذا  ار  ام  يدادن و  رازآ  اعّدا )  ) نیا اب  ار  کئالم  ایآ  يدرک 

؟4. میوگب هنوگچ  سپ  میامن ، یم  هبوت  وا  يوس  منک .  یم  نارفغ  بلط  ادخ  زا  - 
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.َِکئایلوَأ یلاُوم  َِکئادعَأ َو  يداعُم  کیّبُِحم َو  َکیلاُوم َو  نِم  انَأ  ُلق 

.ناتناتسود ناراد  تسود  ناتنانمشد و  نانمشد  زا  میامش و  ناراد  تسود  تیالو و  لها  زا  نم  وگب 

دیدرمـش و دنـسپان  امـش  هک  يا  هتفگ  زا  مدرک  هبوـت  و  مالّـسلا ! هیلع  ادـخ  لوـسر  رـسپ  يا  ما  هنوـگ  نیا  میوـگ و  یم  نینچ  سپ  - 
.لجوزع يادخ  ندرمش  تشز  رطاخ  هب  رگم  دیدرمشن  تشز  ار  نآ  امش  هک  ارچ  دنتسناد ، دنسپان  کئالم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  سپ 

.ُطابحِإلا (1) اهنَع  َلاز  َِکتاقَدَص َو  ُتابوثَم  َکَیلِإ  تَداع  دَق  نآلا 

! دش هتشادرب  نآ  زا  طبح  تشگزاب و  وت  هب  کتاقدص  باوث  نالا  مه 

.دنک یم  لطاب  ار  طبح  بذاک ، ياعّدا  بجع و  زا  هبوت 

لمع طبح  يّدج  ببس  نتسناد : صلاخ  هعیش ي  ار  شیوخ  ندید و  دوخ  ّدح  زا  رتارف  ار  دوخ 

هعیـش رطاخ  هب  هک  دوب  هدش  نیـشن  هت  اعّدا  نیا  شنهذ  رد  قافنا  نیا  لابند  هب  اّما  دوب ، هدرک  مه  ییوکین  راک  دوب و  هداد  هقدص  درم 
اولطبت ال   » هفیرـش ي هیآ ي  اب  دنداد  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  يرادشه  .دـنیب  یمن  يا  هبرـض  شلمع  ندوب ، صلاخ  ي 

هب هک  يداقتعا  نامه  اب  اّما  .دوب  هدادن  ناشرازآ  دوب و  هتـشاذگن  ّتنم  زاین ، یب  دارفا  نآ  رب  درم  هک  تسرد  .دش  زاغآ  ...مکتاقدـص »
.تخاس هتفر  نیب  زا  دوبان و  ار  دوخ  قافنا  درزآ و  یم  ار  ماما  تشاد  شلمع  تابث  دوخ و  ندوب  صّلخ 

نئمطم هک  ارچ  مینک ، زاـب  باـسح  ناـملمع  دوخ و  يور  میتـسه  هچ  نآ  زا  شیب  هک  تسا  لـمع  طـبح  يّدـج  بابـسا  زا  یکی  نیا 
لیالد هب  نآ  طبح  لامتحا  لمع  ماجنا  زا  سپ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نانیمطا  نیا  مه  رگا  هزات  هن و  ای  هدـش  هتفریذـپ  ام  لاـمعا  میتسین 

، . دسرب دص  رد  دص  نانیمطا  هطقن ي  هب  دبای و  نایاپ  دناوت  یمن  ام  ساره  ینارگن و  اذل  .دور  یم  فلتخم 
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.میهد رارق  تّمه  ههجو ي  دیاب  ار  ناملامعا  شیوخ و  زا  تبقارم  هراومه  هکلب 

روثأم هیعدا ي  هنیآ ي  رد  ، لمع طبح  زا  راگدرورپ  هب  یگدنهانپ 

لمع طبح  زا  ادخ  هب  هانپ 

: دنراد یم  هضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  ییاعد  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.اَنلامعَأ (1) َِطبُحت  اَنلامآ َو  َبِّیَُخت  نَأ  انذِعَأ  ٍدَّمَُحم و  ِلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 

.يزاس دوبان  ار  ام  لامعا  هدروخرس و  ار  ام  ياهوزرآ  هک  نیا  زا  شخب  نامهانپ  تسرف و  دورد  شنادناخ  ربمایپ و  رب  ایادخ 

.تسا مولعم  ام  فیلکت  رگید  دنتسه  دوخ  تدابع  طبح  نارگن  نینمؤملاریما  یتقو 

تنایـص تظفاحم و  شیوخ  لمع  زا  بقارم  نیب و  زیت  ینامـشچ  اب  ترایز  تدابع و  لها  دـیاب  میتفگ  نونک  ات  هچ  نآ  هب  تیانع  اـب 
، دوشن تظفاحم  اه  شکرت  زیت و  اه و  هزیر  گنـس  زا  رگا  دشاب ، هدمآ  ناسنا  تسد  هب  هک  دـنام  یم  نیرولب  یفرظ  هب  ترایز  .دـننک 

دناوت یمن  زگره  دشاب ، دوخ  هب  ناسنا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ساّسح  راوشد و  رایسب  تظفاحم  نیا  اّما  .دوش  یم  هتـسکش  درخ و 
زا ار  نآ  دریگب و  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  لمع  ناسنا و  لاعتم  يادخ  دیاب  رما  نیا  رد  دـهج  ّدـج و  دوجو  اب  اذـلف  .دـنک  يراد  هگن  نآ  زا 

: هک تسا  تیاور  .دشخب  تاجن  داسف 

دنداتـسیا یم  زاـمن  هب  دـش  یم  بوراـج  اـجنآ ]  ] دـنداد و یم  مدرم ] هب   ] دوب لاـملا  تیب  رد  هچ  نآ  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دنتشاد یم  هضرع  ناشیاعد  رد  دندرک و  یم  اعد  سپس 

.َلَمَعلا (2) ُِطبُحی  ٍبنَذ  نِم  َِکب  ُذوعَأ  ّینِإ  َّمُهّللا 

.دنک یم  طبح  ار  حلاص ]  ] لمع هک  یهانگ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !

.0 نآ اب  ییالوم  .تسا  هّجوت  بلاج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینارگن  لد  نیا 
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نیا یلمع  دنکن  هک  دراد  ار  نیا  هروش ي  لد  ًامئاد  هک  تسا  نیا  دسانـش ، یم  بوخ  ار  شتادابع  شزرا  ًاعبط  اه  تدابع  نآ  ماقم و 
نتشیوخ هب  ار  یهلا  لضف  تسا و  رادروخرب  الاو  ینامیا  تفرعم و  زا  راوگرزب  نآ  .دنک  شتـسین  دنارب و  طبح  هّرد ي  هب  ار  تادابع 

ربارب رد  شیوخ  رقف  هزادنا  نامه  هب  تسا  رامـش  یب  ناوارف و  شلیاضف  تالامک و  هک  اجنآ  زا  دنک و  یم  نادـجو  نارگید  زا  شیب 
رد هراومه  ار  دوخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  یتفرعم  رتسب  نینچ  اب  .دـبای  یم  رد  ار  یلاعت  يراب  تاذ  هب  دوخ  فرژ  نیِد  راـگدرورپ و 

.درمـش یم  شزرا  یب  زیچان و  رایـسب  یبوبر  نارک  یب  فاطلا  اب  هسیاقم  رد  ار  شیوخ  لامعا  دـناد و  یم  رّـصقم  یلاعت  قح  هاگـشیپ 
ناربج ار  یهلا  تاضویف  هتسناوتن  مه  زاب  دنک  شالت  هچ  ره  هدراذگ و  مک  دنوادخ  ربارب  رد  دنک  یم  ساسحا  هراومه  هک  تسا  نیا 

زا ار  رت  ّتیفیک  اـب  رت و  ناوارف  یلمع  راـظتنا  هراومه  تسین و  یـضار  شیوخ  لـمع  زا  هاـگچیه  بیترت  نیا  هب  ترـضح  نآ  .دـیامن 
ینارگن و نیا  هّتبلا  .دـنوش  وربور  طـبح  يدوباـن و  اـب  تاداـبع  لاـمعا و  نیا  هک  تسا  نارگن  هراومه  نیا ، راـنکرد  دراد و  شیوـخ 
اه نآ  باکترا  نارگید  يارب  هک  دنتسه  ساّسح  نارگن و  ییاهراک  لباقم  رد  ترضح  نآ  تسا و  قیقد  فیرظ و  رایـسب  تیـساّسح 

فلتخم ياـه  هبتر  ساـسارب  « طـبح  » زین »و  بنذ  » ثحب بیترت  نیا  هب  .دوش  یم  هدرمـش  حاـبم  ناـشیا  يارب  اـسب  هچ  درادـن و  یتّیّمها 
دیاـبن تسا و  یبـسن  هلأـسم  رگید ، ریبـعت  هـب  .تـسا  حرطم  شدوـخ  هـبتر ي  رد  سک  ره  يارب  دـنک و  یم  تواـفت  یلمع  یناـمیا و 

نیا اب  .دـتفیب  قافّتا  تسا  نکمم  زین  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  اهنامه  تسا ، حرطم  هانگ  ناونع  هب  ام  يارب  هک  ییاهزیچ  دیـشیدنا 
نوچ یناج  هتخوس  دباع  یتقو  اّما  درادـن  تافانم  ناشیا  تمـصع  اب  زگره  لمع ، طبحم  هانگ  زا  الوم  ترـضح  هذاعتـسا ي  لیـصافت 

تنایـص نآ  هن  میراد و  ار  اه  تدابع  نآ  هن  هک  تسا  مولعم  ام  باسح  رگید  دوش ، یم  ادـخ  هاگرد  هب  هدـنهانپ  نینچ  نانمؤملاریما ،
.ار اه 

443 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 460 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یمن  هدوشخب  هک  يا  هدننک  طبح  هانگ  زا  ادخ  رب  هانپ 

: دنراد یم  هضرع  هدش -  لقن  نیّفص  گنج  رد  ناشیا  تاجانم  زا  هک  ییاعد -  نمض  رد  ناشیا  مه 

.ًاَدبَأ (1) هُرِفغَت  ًاِطبُحم ال  ًابنَذ  َلَمعَأ  نَأ  َِکب  ُذوُعأ  و 

.ییاشخب یمن  ار  نآ  زگره  وت  هک  موش  بکترم  ار  يرگدوبان  هانگ  هک  نیا  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  و 

بیـصن یب  یهلا  نارفغ  زا  مه  زاب  دـنزب ، يرد  ره  هب  یمدآ  دـیاشخبن و  زگره  ار  هدـننک  طبح  هانگ  لاعتم  يادـخ  هک  يزور  هب  ياو 
دهاوخن یقاب  حالص ، زا  يرثا  ناسنا  لامعا  همان ي  رد  دوب و  دهاوخ  سأی  یتخب و  هایس  طوقـس و  هطقن ي  هطقن ، نیا  هک  ارچ  .دنامب 

.دراذگ

ار یناهانگ  زا  دنک  لد  لاعتم  دنوادخ  زا  هّیداّجس -  هفیحـص ي  رد  لوقنم  شیوخ -  هفرع ي  ياعد  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
: دنک یم  یلاعت  قح  تاکرب  زا  بیصن  یب  ار  ناسنا  درب و  یم  نایم  زا  ار  تانسح  هک  دنبلط  یم 

.َِکتَیِصعَم (2) نِم  اُهبوُشَی  اِمب  یتانَسَح  ِطبُحت  َو ال  ِتاکَرَبلِاب ...  ُبَهذَی  ِتانَسَحلا َو  ُِطبُحی  اّمَع  ِعالقِإلا  َقوَط  ینقِّوَط  و 

تیـصعم یگدولآ  اب  ارم  ياه  ییوکین  ...درب و  یم  ار  تاکرب  دنک و  یم  طبح  ار  تانـسح  هچ  نآ  زا  نک  مرب  هب  ندـنک  لد  قوط  و 
.زاسم 1. دوبان  دوخ ،
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یلاخ ياه  تسد  ریوک  رب  یهلا  لضف  شراب  لصف 6 -

لمع یلوبق  تّیساّسح  تّیّمها و 

هک یتایاور  قباطم  هک  ارچ  تسین ؛ ّتیّمها  زئاح  نآ  ّتیفیک  ردق  هب  زگره  لمع  ّتیّمک  هک  دـمآ  راکـشآ  میتفگ ، نونکات  هچ  نآ  زا 
باسح هب  كدـنا و  ناونع ، چـیه  هب  ددرگ ، لوبقم  اّما  دـشاب  هتـشاد  یمک  ِباـعل  گـنر و  يروص  تهج  زا  یلمع  رگا  میدومن  رکذ 

یم یناوارف  ياهّریغتم  هب  هتسباو  یعبات  دوخ  تفر -  هک  نانچ  یلوبق -  تسا و  نآ  یلوبق  لمع ، ّولع  زایتما و  كالم  .تسین  یندماین 
.دنیب یم  نایز  هک  تسا  درف  دوخ  نیا  دندرگ ، عقاو  لوفغم  رگا  دارملااهبف و  دنوش  بسک  رگا  هک  دشاب 

دیما وکن ، لامعا  نتـشاد  اب  هک  دور  یم  یناسک  غارـس  هب  هشیمه  تسا و  رت  عیـسو  هدرتسگ و  يدابع ، روما  رد  ناطیـش  ّتیلاّعف  ًاقافّتا 
هدعو زا  میرک  نآرق  .نایعیش  ینعی  تسا  هداد  نانآ  هب  اهنت  ار  زوف  تحالف و  هدعو ي  دنوادخ ، یترابع  هب  تسالاب و  رایسب  ناشتاجن 

: دهد یم  شرازگ  نینچ  دنک ، یم  لاعتم  دنوادخ  اب  نیعل  ناطیش  هک  يا 

مِِهِلئامَش و نَع  مِِهنامیَأ َو  نَع  مِهِفلَخ َو  نِم  مِهیدیَأ َو  َنَیب  نِم  مُهَّنَیتَآل  َُّمث  َمیقَتسَملا  َکَطارِص  مَُهل  َّنَدُعقََأل  ینَتیَوغَأ  اِمبَف  َلاق 
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.َنیرِکاش (1) مُهَرَثکَأ  ُدِجَت  ال 

تسار و رس و  تشپ  ربارب و  زا  سپس  منیشن ، یم  نانآ  ياوغا ]  ] يارب وت  تسار  هار  رب  ارم ، تندرک  هارمگ  هطساو ي  هب  سپ  : » تفگ
« .تفای یهاوخن  رازگرکش  ار  اه  نآ  زا  يرایسب  وت  منک و  یم  ور  اه  نآ  هب  ناشیا  پچ 

.تسا میقتسم  طارص  لها  ياوغا  يارب  ناطیش  ّتیلاّعف 

: دنیامرف یم  یتیاور  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.یٌّلَع (2) َوُه  َو  ...َمیقَتسِملا » َکَطارِص  مَُهل  َّنَدُعقََأل  : » ُسیلبِإ َلاق  يذَّلا  ُطارِّصلا 

.تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ) ، ) نآ »و  ...منیشن یم  وت  تسار  هار  رب   » تفگ سیلبا  هک  یهار  نآ 

: دنیامرف یم  هدیسرپ -  یم  هفیرش  هیآ ي  نیا  هرابرد ي  هک  هرارز -  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  تیاور  رد 

.مُهنِم (3) َغَرَف  َدَقَف  َنورَخآلا  اّمَأ  َِکباحصَِأل َو  ََکل َو  َدَمَع  امَّنِإ  ُهَرارُز  ای 

زا شلایخ  هدومن و  اهر  ار  نانآ   ) .تسا غراف  نارگید  زا  هدرک و  دصق  ار  نایعیـش )  ) وت ناکلـسم  مه  وت و  اهنت  سیلبا )  ) وا هرارز ! يا 
( .تسا تحار  اه  نآ 

هطقن نیمه  هب  ًاقیقد  ناطیـش  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هداج ي  دوش ، یم  متخ  تداعـس  هب  هک  یطارـص  قیرط و  اهنت 
هب دارفا  یقاب  هک  ارچ  دهد ؛ یم  بیرف  دـنک و  یم  هسوسو  ار  قیرط  نیا  نایهار  دنیـشن و  یم  هار  نیا  رـس  رب  هک  تساذـل  .تسا  هاگآ 

.9 .تسین اه  هنیمز  نآ  رد  سیلبا  يوپاکت  هب  يزاین  رگید  دنراد و  تواقش  هب  ور  دوخ  يدوخ 
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تیالو و نیا  دننام  یب  يولبات  تسین و  مالّسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا ي  تیالو »  » زج تسا ، رختفم  نآ  ندوب  اراد  هب  هعیـش  هک  نید ، زغم 
: ترایز .تسا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ترایز  انامه  تّدوم ،

.لمع بلاق  رد  یبلق  تیالو  رولبت  ینعی 

.يورخا يویند و  تداعس  هب  هدوشگ  يرد  ینعی 

.ادخ هب  بّرقت  هبوت و  يزاسدوخ و  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ینعی 

ترایز نوچ  ییالاو  تدابع  ندرک  عیاض  یپ  رد  ناطیش 

مامتها دنک ، ور  هب  ور  تواقش  ینامیا و  یب  اب  ار  وا  ددزدب و  ناسنا  زا  ار  تیالو  رهوگ  نیا  دنک  یم  دصق  هراومه  هک  یناطیـش  سپ 
تسا مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  ام  یبلق  لمع  نیرت  شخب  دیما  .دراد  ینید  ِلیدب  یب  تدابع  نیا  يدوبان  رب  یناوارف  دیکأت  و 

زا تلفغ  اب  هک  تسا  فیح  اذـل  .دـنک  یم  شـشخرد  هک  تسا  ترایز  نتم  رد  یبلق  يزرورهم  نیا  ياه  مّسجت  نیرتزراب  زا  یکی  و 
زا رتشیب  مینکن و  تظفاحم  رهوگ  نیا  زا  بادآ ) لامعا و   ) نآ هتسوپ ي  هب  نتخادرپ  شیب  اب  و  یلوبق ) ياه  كالم   ) ترایز هتسه ي 

ياهـشخب رد  هک  هناگ -  راهچ  لـحارم  زا  هلحرم  نیا  .میـشابن  نآ  شریذـپ  ياـهرایعم  اـه و  كـالم  ندروآ  فک  هب  یپ  رد  زیچ  ره 
ردق نیا  اّما  .رتراوشد  هّتبلا  تسا و  رت  نیرفآ  شقن  رتّرثؤم و  رت ، یتایح  رت ، ساّسح  نارگید  نآ  همه ي  زا  دـش -  حرطم  هناگ  راهچ 

هدرکن بلـس  نانآ  زا  ار  شهاگرد  رد  شریذپ  دـیما  هتـسبن و  ناگدـنب  يور  هب  ار  لمع  یلوبق  باب  زگره  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسه 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یّبن  هک  نانچ  تسا ؛

.ِلوبَقلا (1) َباب  ُهنَع  َنَزَخَف  ٍلَمَع  َباب  ٍدبَِعل  َحَتَف  و ال 

.تشاد ظوفحم  وا  يارب  زین ] ار  شیوخ  هاگرد  رد   ] لوبق باب  هک  نآ  رگم  دوشگن  يا  هدنب  يارب  ار  یلمع  باب  لجوزع ] دنوادخ  ]

.تسا هداهن  زاب  ار  تدابع  شریذپ  باب  راگدرورپ  لمع ، یلوبق  هلحرم ي  تیساّسح  دوجو  اب 

.دنریگ رارق  هّفک  کی  رد  یهلا  لضف  هب  دیما  رانک  رد  دیاب  شیوخ  لامعا  هب  تبسن  نانیمطا  مدع 

.2 زاب وا  يارب  تدابع  لمع و  باب  ناسنا ، رایتخا  ددم  هب  هک  هنوگ  نامه 
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قح ییاریذپ  تمحر و  زا  سأی  اب  هک  تسین  زاجم  یسک  تسا و  هدوشگ  راگدرورپ  بناج  زا  زین  یلوبق  باب  تروص  نامه  هب  تسا 
زاب یباسح  دوخ  ياهراک  يور  دـیابن  تداـبع  لـها  هک  تسا  تسرد  .دـنادب  مورحم  لـمع  یلوبق  زا  يرواد  شیپ  هب  ار  دوخ  یلاـعت 

دوب و دـیماان  زین  لاعتم  يادـخ  تیانع  زا  ناوت  یمن  رگید  يوس  زا  اّما  دنـشاب ، هتـشاد  اکّتا  نآ  هب  نانیمطا  اـب  تسین  هتـسیاش  دـننک و 
ياهرادرک اب  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  تسا و  زاـب  ناـسنا  رب  باـب  نیا  .درک  یّقلت  هدز  ناـمرح  ار  دوخ  یهلا ، تمحر  زا  سویأـم 

تاّنج هب  رد  نیا  زا  هک  دـنک  زارحا  ار  نآ  یلوبق  طیارـش  ناـنچ  دوخ  يوکین  لاـمعا  اـب  هکلب  ددـنبن ، شیوخ  يور  رب  ار  نآ  دنـسپان 
.درب هرهب  راگدرورپ  دننام  یب  ياه  تکرب  ریظن و  یب  ياه  تمعن  زا  دراذگ و  ياپ  یلاعت  قح  یشخباطع  فطل و 

لوبق تقایل  هلحرم ي  هب  ار  دوخ  دناوتب  هک  تسین  سک  ره  راک  تسین و  لهس  مخ ، چیپ و  رپ  هلحرم ي  نیا  ّیط  هک  تسا  مّلسم  هّتبلا 
نیا .دوش  اراد  دهاوخ ، یم  لوبق  یضتقم  ناونع  هب  دنوادخ  ار  هچ  نآ  همه ي  رایـسب ، يوپاکت  دهج و  شیوخ و  هب  اکتا  اب  دناسرب و 

وت هک  نانچ  نآ  تسا ؛ نییاپ  اه  نآ  یمامت  مجح  هب  تبـسن  دریگ ، یم  رارق  ادخ  هاگرد  شریذـپ  دروم  هک  یلامعا  دـصرد  هک  تسا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمرملاریما  ماما  دریذپ ! یمن  یسک  زا  ار  یلمع  دنوادخ  ییوگ 

.ًالَمَع (1) ٍدَحَأ  نِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  ام  اولاَقل  َّلَجوَّزَع  ِهللا  َنِم  ِلامعَألا  ِدودرم  یلِإ  اوُرَظَن  َول 

« .دریذپ یمن  ار  یلمع  يدحا  زا  دنوادخ  : » دنتفگ یم  دنتسرگن ، یم  لجوزع  دنوادخ  يوس  زا  دودرم  لامعا  هب  نامدرم ]  ] رگا

.دنکدنا رایسب  ناگدنب ، لوبقم  لامعا 

.7: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نیا ، هب  هیبش  ینایب  رد 

448 ص :

ص 177. ج 2 ، ماّرو ، هعومجم  - 1
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.ًالَمَع (1) ٍدَحَأ  نِم  ُهللا  ُلَبقَی  ام  اولاَقل  ِءامَّسلا  َنِم  ِلامعَألا  ِدودرَم  یِلا  ُساّنلا  َرَظَن  َول 

«. دریذپ یمن  ار  یلمع  يدحا  زا  دنوادخ  : » دنتفگ یم  دنتسیرگن ، یم  نامسآ  زا  هدروخ  تشگرب  لامعا  هب  نامدرم  رگا 

.تسا نآ  ریطخ  طیارش  هب  نتخادرپ  نآ و  رب  زکرمت  ترورض  رگنشور  نآ ، ندوب  بایمک  لمع و  یلوبق  ّتیّمها  شزرا و 

لها يارب  يّدـج  يدـیدهت  تفگ  ناوت  یم  یعون  هب  دـنا ، هداـهن  تشگنا  نآ  رب  مالّـسلا  مهیلع  اـم  راوگرزب  هّمئا ي  هک  یتقیقح  نیا 
دیاب دزیر ، یم  ورف  یلیلق  مجح  لابرغ ، نیا  ياه  هکبـش  نایم  زا  دـنک و  یم  لابرغ  ار  اه  ناسنا  لامعا  دـنوادخ ، هک  نیا  .تسا  لمع 

هتکن ي نیا  رب  ار  شهّجوت  نوناک  يرئاز  رگا  .دـشاب  حرطم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارئاز  نهذ  رد  هغدـغد  کـی  ناونع  هب  هشیمه 
تایضتقم ندروآ  مهارف  رد  تسا ، نآ  یلوبق  هب  طونم  ترایز  تاریخ  یگلمج  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  تقو  نآ  دزاس ، زکرمتم  یـساسا 

دناد یم  هک  ارچ  دوـش ؛ یمن  لوـلم  نآ  هب  رت  نوزفا  نتخادرپ  زا  دزرو و  یم  هژیو  تیاـنع  دـیکأت و  نآ  عـناوم  عـفر  یلعاـف و  یلعف و 
اج اذـلف  .تسا  بایمک  ییایمیک  ریـسکا و  یلمع ، ره  ًاساسا  ترایز و  نوچ  يدـنمارک  دنمـشزرا و  لمع  اـب  هطبار  رد  ادـخ  شریذـپ 

.دوش زکرمتم  یلوبق  طیارش  بسک  رب  هدش ، هک  مه  ترایز  رب  ّبترتم  يا  هنارک  یب  تاریخ  هب  یبای  تسد  يارب  ناسنا  هک  دراد 

.دشخب یم  ینوزف  ار  ترایز  شریذپ  هب  دیما  روزم ، هب  لّسوت 

ترایز نمض  رد  ناسنا  هک  نیا  .تسا  زاسراک  رایسب  مالّـسلا  مهیلع  هدش  ترایز  نیموصعم  تایانع  لیذ  هب  لّسوت  هّتبلا  نایم  نیا  رد 
.تسا بولطم  هسفن  یف  دوخ  دننزن ، شا  هنیس  هب  در  تسد  دننک و  لوبق  ار  وا  هک  دنک  سامتلا  شماما  نابساپ  کلم  هاگشیپ  هب  دوخ 

هب یـضار  هک  زین -  لاعتم  يادخ  دنزاسن ، دودرم  دوخ  هاگراب  زا  دنریذپب و  ار  ناسنا  زرورهم ، میرک و  یلاوم  نآ  رگا  هک  نیا  نمض 
.دریذپ یم  وا  زا  ار  درف  تدابع  تسا -  دوخ  ّیلو  ياضر 

 . هب مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  لّسوت  رانک  رد  تسابیز  هچ  هک  نیا  رگید  هتکن ي 

449 ص :

.نساحم زا  لقن  هب  ص 208 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 1
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نامناج ماک  هب  ار  شریذپ  نیا  معط  زین  دریذپب و  ام  زا  ار  گرتس -  تدابع  نیا  ترایز -  هک  مینک  سامتلا  هّجـض و  زین  یهلا  هاگرد 
: میبلط یم  یهلا  هاگرد  زا  ار  يا  هتساوخ  نینچ  زین  ناضمر  كرابم  هام  زور  نیرخآ  ياعد  رد  هک  نانچ  دناشچب ،

.ِوفَعلا (1) َبیط  ِلُوبَقلا َو  َهَِّذل  ینقِذَا  َّمُهّللا 

.ناشچب نم  هب  ار  وفع  يدنیاشوخ  شریذپ و  تّذل  ایادخ 

.میبلطب دنوادخ  زا  ار  لمع  یلوبق  نیشون  معط  ندناشچ 

هب ار  تدابع  یلوبق  هزم ي  دناوت  یم  دنوادخ  اّما  میـشاب ، نئمطم  دوخ  تادابع  زا  کی  چیه  ندش  هتفریذپ  هب  میناوت  یمن  ام  دـنچ  ره 
هرهب اه  نآ  نیریـش  معط  زا  میناوت  یم  تسا ، لمع  یلوبق  هزم ي  هزم ، مادک  هک  میـشاب  هتـشاد  يرایعم  هک  نآ  نودب  اذل  .دناشچب  ام 

.میرب (2)

تـسا نکمم  تّذل ، نیا  .دـهد  یم  تسد  ناسنا  هب  يونعم  شخب  تّذـل  زیگنا و  لد  لاح  ّسح و  نآ  زا  سپ  تدابع و  نیح  رد  هاگ 
یلوبق نیریش  معط  میراد ، هک  یشوخ  لاح  نیا  میمهفب  ات  میرادن  یـشجنس  کحم  ام  نوچ  «. تسا نکمم   » طقف اّما  دشاب  لوبق  تّذل 

دزم هک  الاح  هدیسر ، هلحرم  نیدب  یلوبق  طیارـش  رگید  صالخا و  اوقت و  تیاعر  اب  هدرک و  وپاکت  هک  یـسک  یتسار  اّما  .هن  ای  تسا 
ماک رد  شخب و  تّذـل  شیارب  رایـسب  دـنک ، یم  شون  یهلا  هنارک ي  یب  تمحز  تیاهن و  یب  تاـکرب  زا  دناتـس و  یم  ار  شتاـمحز 

عناوم هدروآ ، فک  هب  يراشف  ياپ  مامتها و  ياهب  هب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ار  شلمع  یلوبق  نیـشون  معط  وا  .تسا  نیریـش  شناـج 
(. فطل هک  لاح  هدیسر ، اج  ندب  ات  هدرک ، وپاکت  هتخیر و  قرع  هدنارذگ ، ار  یناوارف 

450 ص :

ص 263. هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  - 1
دهاوخب لاعتم  يادـخ  رگا  تسا  ملـسم  هچ  نآ  تفگ : دـیاب  مینک ، نایب  جـیار  تاحالطـصا  ساـسا  رب  ار  هتکن  نیا  میهاوخب  رگا  - 2

كالم و هک  اجنآ  زا  اّما  دشچ ، یم  ار  نیریـش  معط  تّذل و  نیا  رمالا  سفن  تّوبن و  ماقم  رد  وا  دـناشچب ، يا  هدـنب  هب  ار  لوبق  تّذـل 
نیا هک  دوش  یمن  مولعم  درف  يارب  تابثا  ماقم  رد  درادن ، دوجو  يونعم ، شوخ  لاح  کی  ندوب  لوبق  تّذـل  صیخـشت  يارب  يرایعم 

(. دییامرف تقد   ) هن ای  تسا  لوبق  تّذل  تّذل ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترایز  هرابرد ي  یشهوژپ  حیرض :  www.Ghaemiyeh.comتفایضرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 496زکرم  هحفص 467 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_450_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9689/AKS BARNAMEH/#content_note_450_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  شلمع  یلوبق  ّتیّمها  دـناد و  یم  ار  هتفایرد  هچ  نآ  تمیق  دـنک  یم  داش  ار  شلد  دریگ و  یم  ار  شتـسد  دـنوادخ  ياهتنا  یب 
: دنا هدومرف  هک  تسا  یتایح  ساّسح و  نانچ  راگدرورپ  شریذپ  بلج  بسک و  .دبای  یم 

.ُهبِّذَُعی (1) َمل  ًهَنَسَح  ُهنِم  َِلبَق  نَم  ُهبِّذَُعی َو  َمل  ًهَدِحاو  ًهالَص  ُهنِم  ُهللا  َِلبَق  نَم 

.دنک یمن  شباذع  دریذپب  وا  زا  ار  يا  هنسح  ادخ )  ) هک ره  دنک و  یمن  شباذع  دریذپب ، ار  وا  زامن  کی  دنوادخ  هک  ره 

هنسح لمع  زامن و  یلوبق  ّتیّمها 

: دنا هتشاد  نایب  هک  نیا  ای 

(2  ) .َهَّنَجلا َلَخَد  ًاَدبَا َو  ُهبِّذَُعی  َمل  ًهَدِحاو  ًهَنَسَح  َهنِم  ُهللا  َِلبَق  نَم 

.دوش یم  تشهب  لخاد  دنک و  یمن  شباذع  زگره  دریذپب  ار  وا  هنسح ي  کی  دنوادخ  هک  ره 

.تسین ام  تسد  هب  لامعا  شجنس  رایعم  باتک و  باسح و 

کی دنوادخ  .دبای  یم  نارگید  زا  توافتم  ًالماک  يا  هیاپ  ساسا و  شراتفر  دهنب ، ترایز  قیرط  رد  اپ  شرگن  نیا  اب  یسک  رگا  ًاعقاو 
ردـقالاو و لوبقم  لمع  ردـقچ  هک  دوش  یم  مولعم  .تسا  هتـسناد  یفاـک  تشهب  هب  دورو  يارب  ار  هتفریذـپ  زاـمن  اـی  لوبقم  هنـسح ي 

طیارـش اب  قبطنمان  صقان و  دارفا ، لامعا  ندز  کـحم  يارب  اـم  ياـهرایعم  ردـقچ  هک  دـناسر  یم  رگید  يوس  زا  تسا و  هیاـم  نارگ 
.تسا ییادخ 

جرا و ياراد  ام  دزن  دور ، تایلاع  تابتع  هنیدم و  هّکم و  ای  يوضر  سّدقم  دهشم  رفـس  هب  رت  ناوارف  سک  ره  هک  تسا  نینچ  ًامومع 
هدناوخ و هتفریذپ و  ام  دید  رد  دراد  يرت  ناوارف  کشا  رتشیب و  لاح  ترایز ، ماگنه  رد  هک  ره  هک  نآ  ای  تسا  يرتالاب  ماقم  برق و 

یّتح لاح ، اب  ترایز  يرایـسب  دادعت  اب  يدرف  هک  درادـن  يداعبتـسا  چـیه  اّما  وکن ، دوخ  ياج  هب  اه  نیا  .دوش  یم  بوسحم  هتـساوخ 
.1 ترایز کی  هتفگ و  خساپ  مالس  کی 

451 ص :

ح 11. هالّصلا ، لضف  باب  هالّصلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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راز تشک  زا  موصعم  ماما  ربق  دزن  نتفای  روضح  تعاس  کی  نتفگ و  مالـس  کـی  اـب  يرگید  درف  اـّما  دـشاب ؛ هتـشادن  هدـش  هتفریذـپ 
.دنیچ رب  هشوخ  نماد  نماد  ترایز ، تاکرب 

زا هتـساخرب  هک  تسا  شخبدیما  زاسراک و  يا  هّجـض  هیرگ و  نآ  هکلب  تسین  كالم  دوخ ، يدوخ  هب  يونعم  لاح  هیرگ و  کشا و 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ  دشاب ؛ تیشخ  لالز  هب  هتشغآ  یبلق 

.َِهباجِإلا (1) َباب  ِلُوبَقلا َو  ُهَمالَع  ِهَمحَّرلا َو  ُحاتفِم  هللا  ِهَیشَخ  نِم  ُءاُکبلا 

.تسا تباجا  ِرد  یلوبق و  هناشن ي  تمحر و  دیلک  دنوادخ ، تیشخ  زا  هیرگ 

.دنراد ادخ  تیشخ  زا  ریغ  يأشنم  هک  ییاه  هیرگ  اسب  هچ 

: هک ارچ  تسین ، لمع  یلوبق  تمالع  رایعم و  كالم و  يا  هیرگ  ره 

لاح هیرگ ي  هک  نآ  صیخشت  رگید  ریبعت  هب  دشاب ؛ یهلا  تیشخ  زا  هتـساخرب  یـشوخ  لاح  ینتخیر و  کشا  ره  تسین  مولعم  ًالّوا :
ياه هزیگنا  ترایز ، ماگنه  رد  اـم  ياـه  هیرگ  اـسب  هچ  تسا ؛ راوشد  رایـسب  هن ، اـی  تسا  هللا » هیـشخ  نم  ءاـکب   » قادـصم اـم  رـضاح 

هک تسام  جایتحا  تّدـش  ییادـگ و  يدـنمزاین و  تراـیز ، ماـگنه  رد  تاـقوا  يرایـسب  .دـشاب  هتـشاد  ادـخ  تیـشخ  زا  ریغ  یفلتخم 
نب هب  ًاعقاو  یلـضعم  رد  ای  میبلط  یم  ار  یتخـس  يراتفرگ  زا  ییاشگ  هرگ  ای  میراد  نامرد  یب  يدرد  هاگ  دروآ ؛ یم  رد  ار  نامکـشا 

یظفاحادـخ جـنر  یگنتلد و  هاگ  مینک و  یم  قوش  کـشا  هناـهب ي  ار  روزم  هب  هقـالع  قشع و  هاـگ  .مییرگ  یم  میا و  هدیـسر  تسب 
هناشن ي دـشاب  هتـشادن  تداع  عّنـصت و  گنر  رگا  تسا و  هدیدنـسپ  وکین و  شیوخ  ياج  هب  اه  نیا  .دـنک  یم  سیخ  ار  نامنامـشچ 

.8 .دشاب یم  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  ینتسسگان  تسویپ  فرژ و  ّتبحم  قیمع و  داقتعا 

452 ص :

ص 98. ج 1 ، بولقلا ، داشرا  - 1
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تسین و ناملمع  ندش  دودرم  زا  فوخ  تیـشخ و  نتـسیرگ ، زا  ام  هزیگنا ي  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  رد  هک  تساجنیا  رد  نخـس  اّما 
لکـشم و سب  يراـک  دـشاب -  ناـسنا  بلق  قـمعرد  نآ  هشیر ي  هک  تیـشخ -  يور  زا  هیرگ ي  صیخـشت  هک  تسا  بیترت  نیا  هب 

.تسا راوشد 

.تسا لمع  یلوبق  هناشن ي  تیشخ ، زا  هتساخرب  کشا 

شزرا هک  یسک  .تسا  هارمه  ریصقت  زا  فوخ  لمع و  یلوبق  هب  تبـسن  هروش  لد  ینارگن و  اب  ًاعطق  ادخ (1) ، تیشخ  زا  هیرگ  ًایناث :
دنیب یم  تسا ، هدمآ  شیپ  تیـشخ  هّیحور ي  اب  رگید  يوس  زا  دناد و  یم  نآ  هب  ار  شتدابع  یـشخب  هدـیاف  هتفای و  ار  شلمع  یلوبق 

هچ رگا  هک  دـمهف  یم  وا  .دـنادب  یهلا  تاـضویف  زا  رو  هرهب  راـگدرورپ ، كرادـت  یب  دوخ و  يدوـخ  هب  ار  شیوـخ  دـناوت  یمن  هک 
یلمع تسا و  رّـصقم  یهلا  هاگـشیپ  رد  مه  زاب  دـنزب  اپ  هار  نیا  رد  هچ  ره  اّما  دـنک ، مهارف  ار  شلمع  یلوبق  تامّدـقم  هتـشاد  هفیظو 

اه تساک  مک و  اه و  یهاتوک  نیا  رطاخ  هب  هک  دـساره  یم  هراومه  ییوس  زا  .دـشاب  هاگراب  نیا  رد  هئارا  هضرع و  نایاش  هک  هدرکن 
نتشاذگ مک  ریصقت و  زا  یگدنمرش  هک  تسا  نیا  .دنادرگ  شزاب  بیـصن  یب  دراذگب و  یلاخ  ار  شتـسد  دنک و  شدودرم  دنوادخ 

.دنک یم  يراج  ار  شکشا  دنک و  یم  شبآ  عمش  نوچ  ندنام ، یلاخ  تسد  ندش و  دودرم  زا  فوخ  زین  و 

.تسا لمع  يدودرم  زا  ساره  فوخ و  نیشنمه  تیشخ :

.تسا یلوبق  زا  سپ  لمع  باوث  يدوبان  طبح و  زا  ساره  رگید ، ساره 

دیرگ و یم  دناد ، یمن  قیال  هتـسیاش و  زگره  ار  دوخ  هک  یبلق  اب  هتـسشن و  کشا  هب  ساره  نیا  زا  هک  یمـشچ  اب  یـسک  نینچ  ًاثلاث :
هّرغ دوخ  هب  مه  زاب  تیـشخ  نیمه  لیلد  هب  تسرد  اّما  تسوا ، لمع  یلوبق  هناـشن ي  ادـخ  تیـشخ  زا  هتـساخرب  هیرگ ي  نیا  هچرگا 

زا یلوبق  یـسدق  رهوگ  ندروآ  فک  هب  یپ  رد  اـیآ  تسین  نئمطم  هک  ور  نآ  زا  .دریذـپ  یمن  ناـیاپ  شا  همهاو  سرت و  دوـش و  یمن 
هب هک  دنزب  يراک  هب  تسد  هتـساوخان  دنکن  هک  تسا  ینارگن  بارطـضا و  رد  هراومه  .هن  ای  دـیآ  یم  رب  نآ  ظفح  يراد و  هگن  سپ 

.د
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شالت و اب  یسک  رگا  تسا  روآ  ترسح  هچ  یتسار  .دراذگ  یمن  شتحار  يا  هظحل  زیگنا ، فوخ  لایخ  نیا  دماجنیب و  شلمع  طبح 
شا هنیجنگ  نتفر  نایم  زا  شتدابع و  لماک  يدوبان  هب  هک  دـنز  يراک  هب  تسد  اهدـعب  اـّما  دناتـسب ، ار  یلوبق  رهوگ  ناوارف ، داـهتجا 

هراومه ار  یلوبق  طیارـش  کت  کت  هب  لـمع  دراذـگ و  یمن  سپ  اـپ  شا  هفیظو  زا  زگره  تیـشخ ، لـها  نیا  هک  تسا  نیا  .دـماجنیب 
: هک تسا  تیاور  رد  .تسین  تحار  شلایخ  هاگ  چیه  نوچ  دنیشن  یمن  رانک  زگره  دنک و  یم  شیوخ  تّمه  ههجو ي 

یم رگا  ادخ  هب  مسق  : » دـندومرف ترـضح  دـینک »؟ یمن  سب  دـیهد ؟ یم  هقدـص  ردـقچ  : » دـنا هدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
(1)« .هن ای  تسا  هتفریذپ  نم  زا  ار  يزیچ  دنوادخ  ایآ  هک  مناد  یمن  هللاو  یلو  مدرک  یم  سب  هتفریذپ ، نم  زا  ار  یبجاو  ادخ  متسناد 

ناشلمع ندش  هتفریذپ  ای  ندش  در  هب  تبسن  اهناسنا  لهج  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رّکذت 

هکلب دهن  یمن  رتارف  مارح  لالح و  ياه  هدودحم  زا  یمدـق  اهنت  هن  دـنک و  یمن  یّطخت  یهلا  ياهرایعم  زا  ینزوس  رـس  موصعم ، ماما 
صالخا و يامن  مامت  هنیآ ي  تسا و  تقیقح  كالم  ماما ، .دوش  یم  انعم  هک  تسوا  ریرقت  لـمع و  لوق و  اـب  مارح  لـالح و  ًاـساسا 

 - ادخ تّجح  ناونع  هب  وا -  لمع  هب  لاعتم  يادخ  ًالـصا  تسوا و  لمع  دـشاب  هتفریذـپ  ملاع  رد  رفن  کی  لمع  رگا  نیاربانب  .تعاط 
تیالو و هکلب  دتفین ؟ راگدرورپ  لوبقم  ماما ، زا  یلمع  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  داقتعا  نیا  اب  .دـنک  یم  جاجتحا  نارگید  اب  هک  تسا 

.تسا یلمع  ره  یلوبق  كالم  دوخ  وا ، تفرعم 

يارب يا  هطباض  هدعاق و  شیامرف ، نیا  اب  تقیقح  رد  تساوقت ، لها  ياقآ  صالخا و  لها  رورَس  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرآ 
 - ناشیا اّما  .تسا  لوبقم  ناـشلامعا  همه ي  هک  دـنناد  یم  ًاـنیقی  تماـما ، ملع  هب  ترـضح  نآ  دوخ  اریز  دـنا ، هدومرف  نّیعم  نارگید 

.9 تماما ملع  تهج  زا  هن  ار -  دوخ  دنا و  هدومرف  نایب  ار  یّلک  هدعاق ي  کی  دوخ -  یهلا  ملع  ظاحل  نودب 
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لوبقم هب  تبسن  موصعم ) ریغ   ) يداع دارفا  یهاگآان  رب  دیکأت  ترابع  نیارد  اذل  دنا  هتسناد  نآ  لومشم  ناسنا -  کی  ناونع  هب  هکلب 
.تسا هتفر  لمع  ندوب  دودرم  ای 

یعـس ًالّوا  هک  تسا  نیا  .دهد  یم  رارق  ّتیمورحم  زا  ساره  تلاح  رد  ار  وا  هن ، ای  هدـش  هتفریذـپ  شلمع  دـناد  یمن  ناسنا  هک  نیمه 
زارحا هب  دوـشن و  لـفاغ  مه  ّتیفیک  زا  لاـح  نیع  رد  دـنک ، یم  ناوارف  ار  اـه  نآ  دـیازفا و  یم  شیاـهترایز  ّتیمک  هب  رگا  دـنک  یم 
.تسا هتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  هب  ندوب  نئمطم  لمع و  هب  اکتا  ناکما  یهاگآان ، نیمه  هک  دـبای  یم  رد  ًاـیناث  .دـنک و  تّمه  نآ  طـیارش 

، تداـبع نیا  يریگ  تسد  هب  تشاد  فوـطعم  یلوـبق  هلوـقم ي  هـب  يا  هژیو  هّجوـت  نآ  تازاوـم  هـب  دـش و  تراـیز  لـها  یمدآ  رگا 
.تفر دهاوخ  رتالاب  شتعاط  ندش  هتفریذپ  لامتحا  دوب و  دهاوخ  رتراودیما 

هدعاق زا  رتارف  ییاطع  : لضف

یهلا لضف  يانعم 

.تسا هدعاق  بوچراچ و  زا  رتارف  یهلا  لضف 

حرط لمع  یلوبق  هرابرد ي  ّتنـس ، باتک و  ياضف  رد  هک  دوب  ییاه  بوچراچ  دـعاوق و  طباوض و  میتفگ ، نونکاـت  هچ  نآ  همه ي 
نیا زا  مه  یهاگ  تسا -  ضحم  ّتیرح  يور  زا  شلاعفا  هک  دـنوادخ -  هک  نیا  نآ  دـنام و  یم  یقاب  هتکن  کی  اّما  .تسا  هدـیدرگ 
همه .دنک  یم  دروخرب  ناگدنب  اب  اه  نآ  زا  رتارف  دنکش و  یم  ار  ياه  بوچراچ  نیا  دنک و  یم  لودع  هتخاس ، دوخ  نیناوق  دعاوق و 

.دنریگ یم  رارق  لضف »  » ناونع تحت  یهلا ، ياهراتفر  نیا  ي 

لباقم رد  هک  میهد  يا  هدـعو  یـسک  هب  لاثم  ناونع  هب  .دوش  هّجوت  لدـع  اب  نآ  توافت  هب  تسا  رتهب  لـضف  ياـنعم  رتهب  كرد  يارب 
نآ قباطم  رگا  هک  میا  هدرک  نییعت  يا  هطباض  وا  يارب  تلاح  نیا  رد  میهدب ، يزایتما  شاداپ و  وا  هب  یهاگیاج  بسک  ای  لمع  ماجنا 

قحتسم و عقاو  رد  دنک  لمع 
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دنک یم  قح  داجیا  وا  يارب  درف ، نآ  يوس  زا  نام  هتـساوخ  نتفای  قّقحت  ام و  هدعو ي  تلاح  نیارد  .دوش  یم  شاداپ  نآ  بجوتـسم 
ملظ مینک  مورحم  ششاداپ  زا  شقاقحتسا -  فالخرب  ار -  وا  رگا  تسا و  لدع  قیداصم  زا  وا  هب  دوعوم  شاداپ  نداد  بیترت  نیا  هب 
رگا اما  .تسا  هدرک  هدروآرب  ار  اـم  هتـساوخ ي  عّقوت و  وا  دوش  مّلـسم  هک  دوش  یم  تباـث  ماـگنه  نآ  قح ، نیا  هّتبلا  یلو  .میا  هدومن 

هب رگا  تلاح  نیا  رد  .دوش  یمن  تباث  شیارب  یتقایل  قاقحتسا و  هنوگچیه  دنک و  بلط  ام  زا  هک  تشاد  دهاوخن  یّقح  وا  دشن  نینچ 
هـصالخ روط  هب  سپ  .لدع  هن  دوب  دهدوخ  لضف  قادصم  اذلو  تسا  هدوبن  وا  قاقحتـسا  رب  عرف  شاداپ ، نیا  میهد  یـشاداپ  دزم و  وا 

.ددرگ یم  زاب  نآ  مدع  قاقحتسا و  دوجو  نایم  توافت  هب  لضف ) لدع و   ) ود نیا  توافت 

.دنک یم  زورب  هک  تسام  قاقحتسا  مدع  لابند  هب  یهلا  لضف 

وا ياه  هدعو  زین  لاعتم و  يادخ  يوس  زا  هدـش  عضو  طباوض  دـعاوق و  .تسا  نینچ  زین  ناگدـنب  لاعتم و  يادـخ  هطبار ي  دروم  رد 
نیا هک  یماگنه  اما  دوش ، قح  بحاص  یهلا  ياه  هدعو  ساسارب  دشاب ، دنبیاپ  نیناوق  نآ  هب  تسناوت  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  ثعاب 

رد .دوب  دهاوخن  وا  رد  باوث  يارب  یقاقحتـسا  چیه  رگید  تقونآ  دشن  هدروآرب  درف  زا  یهلا  ياه  هتـساوخ  تفاین و  قّقحت  يدنب  ياپ 
، درف هک  نآ  یب  هدرک و  لّـضفت  وا  هب  دیـشخب  یتـمعن  ییاـطع و  وا  هب  قاقحتـسا ، مدـع  مغر  یلع  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  ضرف  نیا 

.تسا هدیشخب  وا  هب  دشاب  هتشاد  یتقایل 

یلاخ ياه  تسد  دیما  هطقن ي  یهلا  لضف 

میوش ّدلوتم  هک  یماگنه  زا  شیپ  .تسا  هدرک  دروخرب  شیوخ  لضف  اب  ام  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  لّضفت  لها  لاعتم  يادخ 
دوبن نایم  رد  قاقحتـسا  هک  لاح  نیا  اب  وا  اّما  مینک ؛ ادیپ  ار  یتمعن  قاقحتـسا  ات  میدوب  هدادن  ماجنا  یلمع  هنوگچیه  نآ  يادتبا  رد  و 

: شمیناوخ یم  نینچ  هک  تسومه  لاعتم  يادخ  يرآ  .دراذگ  ّتنم  دومن و  تیانع 
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.اِهقاقِحتسا (1) َلبَق  ِمَعِّنلِاب  ًأِدَتبُم  ای 

! نآ قاقحتسا  زا  شیپ  اه  تمعن  هب  رگزاغآ  يا ،

.دنک یم  تیوقت  ناملامعا  لوبق  يارب  یهلا  لّضفت  هب  ار  ام  دیما  ام ، قاقحتسا  زا  شیپ  ياه  تمعن  هب  دنوادخ  ندرک  ادتبا 

قاقحتسا یّتح  يرایسب  هک  نآ  دوجو  اب  زین  نآ  زا  سپ  دنک و  یم  لّضفت  وا  هب  دبایب  قاقحتـسا  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  لاعتم  يادخ 
ناوارف لاعتم  يادـخ  زا  هک  يراتفر  مارم و  نینچ  .دـیامن  یم  اطع  شیوخ  تمعن  زا  اـه  نآ  هب  اـّما  دـنراد ، يزور  هایـس  ّتیمورحم و 

يراودیما ام  يارب  رایـسب  ادخ  لضف  رگید  ریبعت  هب  .تسا  قداص  ِءاجر  زیواتـسد  يراودـیما و  هطقن ي  ام  يارب  یتسارب  میراد ، غارس 
سأی يوس  هب  ار  ام  نامراجنهان ، بسانمان و  هنیشیپ ي  هایـس و  تشز و  لامعا  هک  تسا  یطیارـش  رد  يراودیما  نیا  دنک و  یم  داجیا 

نامدوخ لمع  ءوس  اب  میا و  هدنام  مورحم  یلوبق  طیارـش  هب  نتفای  تسد  زا  هک  میبای  یمرد  یتقو  .دـناشک  یم  يدـنوادخ  تمحر  زا 
یم نادجو  ار  شیوخ  یقاقحتسا  یب  یتقایل و  یب  تقونآ  مینامب ، دنبیاپ  وا  تعاط  هب  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  میا  هتـسناوتن 

یهلا لّضفت  دیـشروخ  هک  تساضف  نیا  رد  .مییوا  راکهدب  هدنمرـش و  هکلب  میرادن  دنوادخ  رب  یّقح  هک  مییامن  یم  قیدـصت  مینک و 
هچ ره  ام  .دزاس  یم  لدب  يراودیما  هب  ار  نام  يدیمون  یمرگ و  تشپ  هب  ار  ام  يدرسلد  دنکفا و  یم  وترپ  سأی  هایـس  ياهربا  سپ  زا 

یناوارف ياـه  یتساـک  مک و  تسا و  دوبمک  صقن و  هب  بوشم  ناـملامعا  هک  میتـسه  يا  هبترم  دّـح و  رد  هرخـالاب  مینک  شـالت  مه 
زا ار  نامدیما  ناملمع ، یهاتوک  میـشاب و  دیماان  دریذپ -  یمن  یتساک  مک و  چیه  هک  دـنوادخ -  لضف  زا  دـیابن  هک  تسا  نیا  .دراد 

 . .دنک سویأم  یهلا  تلیضف  تفایرد 
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شیوخ لمع  هب  اکّتا  مدع  نارایشوه و 

.نتشیوخ لمع  هن  تسا  یهلا  ياطع  تمحر و  لضف و  هب  نارایشوه  دیما 

مینادـب یتـقو  اـّما  میهد ، جرخ  هب  یلوبق  طیارـش  ندروآ  مهارف  يارب  ار  دوخ  شـالت  دـیاب  اـم  هک  دـنامب  لوفغم  دـیابن  هتکن  نیا  هّتبلا 
درک میهاوخ  قیدصت  تسین ، یهلا  هاگرد  هب  هئارا  هتـسیاش ي  هاگ  چیه  تسا و  هارمه  ناوارف  ياه  تساک  مک و  اب  هشیمه  ناملامعا 

میـشاب و هتـشاد  نانمیطا  نیقی و  لمع  یلوبق  طیارـش  زارحا  هب  میناوت  یمن  هک  ارچ  دنک ؛ يریگ  تسد  ام  زا  دـیاب  یهلا  لضف  اهنت  هک 
تسا نیا  .دنادب  طیارش  نیا  ياراد  ار  ام  دنک و  یشوپ  مشچ  ار  اه  یتساک  اه و  یمک  دیاب  هک  تسا  راگدرورپ  لضف  نیا  تیاهن  رد 

.میا هدرک  زارحا  شیوخ  هچ  نآ  هن  دوب ؛ دهاوخ  ادخ  لضف  هب  نام  یگتسب  لد  رطاخ  هب  ام  ناج  رد  دیما  يریگ  لکش  هک 

؛ دزاس لقتنم  نامدوخ  لامعا  هب  ادـخ  لضف  زا  ار  ام  ياکتا  هطقن ي  دـیابن  یلوبق  ياه  هنیمز  داجیا  رب  ماـمتها  دـیکأت و  رگید  ریبعت  هب 
.تسا ضقانت  رد  دروآ -  یم  راب  هب  ار  یبوبر  هاگراب  رد  ریصقت  هک  تیشخ -»  » ّمهم رصنع  اب  هّیحور  نیا  نتشاد  ًالّوا  هک  ارچ 

.تسا ضقانت  رد  تیشخ  هّیحور ي  اب  دوخ  لمع  هب  اکتا 

نیا هک  درک  اعّدا  ًاقادصم  دوش  یمن  .هن  ای  تسا  هدش  مهارف  یلوبق  طیارش  مامت  هک  میـسرب  نیقی  عطق و  هب  میناوت  یمن  هاگ  چیه  ًایناث 
دیاب لاعتم  يادخ  هکلب  میهد  صیخـشت  ار  طیارـش  ندمآ  مهارف  دیاب  هک  میتسین  ام  نیا  هک  ارچ  دنا ؛ هدمآ  تسد  هب  یگمه  تامّدقم 

بکترم ار  یتسردان  لمع  هتساوخان  اسب  هچ  میناد ؟ یم  هچ  ام  هوالع  هب  .دراد  لوبقم  ار  لمع  اه  نآ  لابند  هب  دوش و  اریذپ  ار  اه  نآ 
دوخ هک  نآ  ای  میـشاب  هدرکن  هبوت  هتفر -  نامدای  زا  هک  یّـصاخ -  هانگ  زا  هک  نیا  ای  دشاب  هدش  یّقح  عییـضت  ثعاب  هک  میـشاب  هدش 
نیا اب  .میـشاب  هداتفا  ایر  بجع و  هطرو ي  رد  هتـسنادان  هتـساوخان و  هک  نآ  اـی  میـشاب  هرهب  یب  اوقت  تیـشخ و  زا  عقاورد  اـّما  مینادـن 

.دشاب اکتا  لباق  روآ و  نانیمطا  ام  يارب  یهلا  لضف  يوزرآ  نودب  هسفن و  یف  دناوت  یمن  يدهج  یشالت و  چیه  لیصافت 

.تسین ریذپ  ناکما  ام  يارب  لوبقم ، لمع  قادصم  نییعت 
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.دنناد یمن  یهلا  هاگشیپ  رد  هضرع  لباق  ار  دوخ  لمع  زین  مرکا  ربمایپ  یّتح 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ییاجرد  .دراد  ار  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  هئارا  یگتـسیاش  ناسنا  لمع  هک  تسا  یفازگ  ياعّدا  نیا  ًاثلاث 
: دنراد یم  هضرع  دنتدابع -  لها  درف  نیرترب  نیتسخن و  هک  ملس -  هلآ و  و 

.َِکتَدابِع (1) َّقَح  َكاندَبَع  ام 

.میدادن ماجنا  دوب  وت  هتسیاش ي  هک  هنوگ  نآ  ار  وت  تدابع  ام  ایادخ ]! ]

لامعا زا  کی  چـیه  دوشن ، لماش  یهلا  لضف  رگا  هک  تسا  نیا  .دراد  دوخ  ياـج  یلومعم  يّداـع و  ياـه  ناـسنا  يارب  هلأـسم  رگید 
زارحا هار  رد  دهج  ّدج و  وپاکت و  شالت و  دنچ  ره  دندرگ ؛ هضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  دنتسین  هتـساریپ  هتـسیاش و  هیاپ  نآ  ات  ناسنا 

.تسا مزال  رورض و  یلوبق  طیارش 

دیما هطقن ي  اهنت  ؛ یهلا لضف 

.دنتسه یهلا  لّضفت  يادگ  ریقف و  یقّتم -  ناسنا  هچ  قساف و  ناسنا  هچ  ناگمه - 

دوجو اب  ددنبب و  یهلا  تمحر  لضف و  هب  لد  هک  تسا  نآ  دنام ، یم  یقاب  ناسنا  يارب  هک  ییاکتا  لباق  هطقن ي  اهنت  لیـصافت  نیا  اب 
 - تفر نآ  رکذ  هک  یتاکن  هب  هّجوت  اب  و  دشاب -  هتشاد  لاعتم  ّقح  لضفت  هب  دیما  تسا  هایس  شیور  یلاخ و  شتسد  دبای  یم  هک  نآ 

لمع لها  هچ  دشاب و  هتشاد  یناملظ  فیثک و  ینطاب  رابفسا و  یعضو  ناسنا  هچ  تسین  یقرف  دساف  یقّتم و  ناسنا  نایم  هلأسم  نیا  رد 
زا زین  اوقت  لها  هک  تسوکین  هچ  اذل  .دیامن  تیانع  دنک و  يریگتـسد  دیاب  هک  تسا  یهلا  لضف  لاح  ره  هب  دشاب ، اوقت  صالخا و  و 

دیما اه  نآ  يارب  ناشلمع  تقوکی  ات  دـننادب  زیچاـن  زیچ و  یب  ار  شیوخ  دـنهدب و  رفـص  هرمن ي  نآ  هب  دنـشاب و  دـیماان  دوخ  لـمع 
سأی تکاله  هب  ار  ناشناج  ناطیش ، دنراذگن  هانگ ، نایصع و  قسف و  لها  هک  تسا  شوخ  هچ  رگید  ییوس  زا  دنکن و  داجیا  بذاک 

حماست و 3. یشخب و  تاجن  يریگتسد و  هب  نتسب  دیما  اب  دناشکب و  يدزیا  تمحر  زا  يدیماان  و 
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.دنوش يدمرس  عساو  تمحر  ناماد  هب  تسد  لاعتم  راگدرورپ  یشوپ  مشچ 

ترایز لها  ِنآ  زا  يا  هفحت  : یهلا لضف 

دوخ لضف  هب  ار  ترایز  لها  صاخ ، روط  هب  میداد -  رارق  ترایز  ثحب  يانبم  ادـتبا  رد  هک  يا  هیآ  نامه  رانک  رد  لاـعتم -  يادـخ 
: دزاس یم  راودیما 

.دنک یم  اطع  دنا ، هدرک  هچ  نآ  زا  رتوکین  ار  ترایز  لها  شاداپ  دنوادخ 

ینادرم بش  زور و  اه  نآ  رد  وا  يارب  دوش ؛ دای  اه  نآ  رد  شمان  دنوش و  هتشاد  گرزب  هک  هداد  تزاجا  دنوادخ  هک  ییاه  هناخ  رد 
دنساره یم  .دراد  یمن  ناشزاب  تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا ي  ادخ و  دای  زا  یشورف  دیرخ و ]  ] هن یتراجت و  هن  هک  دننک  یم  حیبست 

.دنوش یم  نوگرگد  ناگدید  اه و  بلق  نآ  رد  هک  يزور  زا 

.ٍباسِح (1) ِریَِغب  ُءاشَی  نَم  ُقُزرَی  ُهللا  ِهلضَف َو  نِم  مُهَدیزَی  اولِمَع َو  ام  َنَسحَأ  ُهللا  مُهَیزجَِیل 

هک ره  هب  دـنوادخ  دـیازفیب و  ناـنآ  رب  دوـخ  لـضف  زا  دـهد و  ناشـشاداپ  دـنا ، هداد  ماـجنا  هچ  نآ  زا  رتوـکین  دـنوادخ  هک  نآ  يارب 
.دهد يزور  باسح  یب  دهاوخب 

يوگ حـیبست  ناشیاهبل  دـنبای ، یم  روضح  دنتـسه -  اـیبنا  تویب  هرمز ي  رد  هک  مالّـسلا -  مهیلع  هّمئا  ياـه  هناـخ  رد  تراـیز ، لـها 
یلاـم قوـقح  تخادرپ  زاـمن و  هماـقا ي  لـها  دزرو ، یمن  تلفغ  رکذ  زا  کـی  چـیه  ناـشراتفر  ناـبز و  تسد و  بلق و  تسادـخ و 

اه و هنیمز  شیپ  نینچ  اب  يداهن  كاـپ  ياـه  ناـسنا  .تسا  هتـشگ  نیجع  تماـیق  زا  ساره  سرت و  اـب  ناـشیاه  ناـج  دـنراگدرورپ و 
ماجنا 8. هک  یلمع  زا  رتوکین  اولمع » ام  نسحا   » اب ار  ناششاداپ  دنوادخ  دنهن ، یم  لمع  يداو  رد  مدق  یتقو  یتیصخش ، تاّصتخم 
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.تسوا لضف  زا  هتساخرب  نیا  دهد و  یم  دنا  هداد 

درف لامعا  نیرترب  باوث  لمع و  شزرا  زا  رتارف  یشاداپ  اولمع :» ام  نسحا   » يانعم هرابرد ي  لامتحا  ود 

رتارف و هک  دهدب  لمع  هب  ار  یشاداپ  دنوادخ  هک  نیا  تسخن  تشاد : حرطم  ناوت  یم  لامتحا  ود  اولمع » ام  نسحا   » يانعم هرابرد ي 
دزرا و یم  هک  هـچ  نآ  زا  شیب  ار  نآ  دـنک و  ناربـج  ار  لـمع  تساـک  مـک و  ادـخ  رگا  رتـهب  ناـیب  هـب  .دـشاب  نآ  دوـخ  زا  رت  نوزف 

دروخرب نآ  اب  لمع  دوخ  زا  رتهب  دوخ -  لضف  هب  دـهد -  نییاپ  حطـس  يا  هدرک  هب  الاب  هرمن ي  دـشخب و  شاداپ  دور ، یم  شراظتنا 
.تسا هدومن 

نآ رب  تسد  دراذـگب و  ناشن  ار  یتعاط  نآ  دـنک و  رگ  هولج  ار  یلمع  نآ  درف ، لامعا  نایم  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  مود  لاـمتحا 
هنازخ زا  هدومن و  لمع  شیوخ  عوضوم  هدعاق ي  زا  رتارف  باسح و  نودب  لاعتم  دنوادخ  نینچ ، نیا  .دشاب  نیرتهب  هک  دهنب  یتدابع 

.تسا هدرک  اطع  شیوخ  لضف  ي 

تویب نیا  هب  هک  ار  یناسک  لاعتم  يادخ  هک  نیا  نآ  تسا و  ناسکی  ثحب  هجیتن ي  لامتحا  ود  نیا  زا  کی  ره  رب  انب  بیترت و  ره  هب 
یم اطع  شیوخ  لضف  ضاّیف  عبنم  زا  ار  نانآ  شاداپ  دوش و  یم  اریذـپ  شیوخ  لـضف  هداـشگ ي  شوغآ  هب  دـنا  هدراذـگ  مدـق  عیفر 

يارب هک  یطباوض  دعاوق و  هب  يرادافو  رانک  رد  هک  تساذل  .دیامن  یم  راتفر  نینچ  دهاوخب  شسّدقم  تاذ  هک  ره  اب  هّتبلا  یلو  دنک ؛
ینانآ هرمز ي  رد  زین  ام  هکلب  ات  دوب  دهاوخ  شخب  تاجن  هدننک و  راودیما  یسب  یهلا  لّضفت  هب  نتخود  هدید  دنا ، هدومرف  میـسرت  ام 

.دناشوپب ار  ناشلامعا  للخ  صقن و  دشخبب و  نانآ  هب  باسح  یب  دنک  یم  هدارا  دنوادخ  هک  میریگ  رارق 

رگید تایآ  رد  راگدرورپ  لضف 

: دنک یم  دای  نینچ  دوخ ، هب  داقتعا  نامیا و  رد  نامدق  تباث  لامعا  شریذپ  نوچ  دنچ و  زا  لاعتم  دنوادخ  يرگید  هیآ ي  رد 

نَع ُزَواجَتَن  اولِمَع َو  ام  َنَسحَأ  مُهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  َنونَزحَی ...  مُه  مِهیَلَع َو ال  ٌفوَخ  الَف  اُوماقَتـسا  َُّمث  ُهللا  اـنُّبَر  اُولاـق  َنیذَّلا  َّنِإ 
يذَّلا ِقدِّصلا  َدعَو  ِهَّنَجلا  ِباحصَأ  یف  ِیَس  مِِهتائّ
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.َنودَعُوی (1) اُوناک 

.دنوش یم  نیگهودنا  هن  تساه و  نآ  رب  یساره  هن  دندیزرو  تماقتسا  سپـس  تسادخ ،» ام  راگدرورپ  : » دنتفگ هک  نانآ  یتسرد  هب 
تشهب لها  هرمز ي ]  ] رد و ]  ] میرذگ یم  ناشناهانگ  زا  میریذپ و  یم  ناشیا  زا  دنا  هدرک  هچ  نآ  زا  رتوکین  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 

.تسا هدش  هداد  ناشیا  هب  هک  ینیتسار  هدعو ي  یپ ] رد  دنتسه ؛ ]

يدب اه و  یتشز  ندناشوپ  دـیامرف و  یم  دای  نیقّتم  فصو  اب  يوبن  ّقح  توعد  هب  ناراذـگ  ندرگ  زا  میرک  نآرق  زین  رگید  ياج  رد 
: دهد یم  هدعو  ناشیا  هب  تانسح  اه و  ییوکین  شریذپ  رانک  رد  دنا  هدش  بکترم  هک  ار  ییاه 

يذَّلا َأَوسَأ  مُهنَع  ُهللاَرِّفَُکِیل  َنینِـسحُملا  ُءازَج  َکلذ  مِهِّبَر  َدـنِع  َنوُءاشَی  ام  مَُهل  َنوُقَّتُملا  ُمُه  َِکئلوُأ  ِهب  َقَّدَـص  ِقدِّصلِاب َو  َءاج  يذَّلا  َو 
.َنولَمعَی (2) اوناک  يذَّلا  ِنَسحَِأب  مُهَرجَأ  مُهَیِزجَی  اُولِمَع َو 

دزن نانآ  يارب  دـنهاوخ  یم  هچ  نآ  دـنناراگزیهرپ ، نامه  ناـنآ  دومن ، شقیدـصت  هک ] یـسک  نآ   ] دـمآ و یتسار  هب  هک  یـسک  نآ 
دـنا و هدرک  هچ  نآ  ِنیرتدـب  دـناشوپ  یم  اـه  نآ  زا  دـنوادخ  هـک  نآ  يارب  ناراـکوکین  شاداـپ  تـسا  نـیا  تـسه ، ناـشراگدرورپ 

.دهد یم  دنا  هدرک  هک  یلمع  نیرتوکین  هب  ار  ناششاداپ 

يارب ینـشور  ِدیما  هطقن ي  دیادز و  یم  دراد ، دوخ  لمع  زا  ناسنا  هک  ار  یـسأی  نآ  هدننک ، راودـیما  شخب و  حور  ياه  هدـعو  نیا 
.م .دوش (3) یم  یمدآ 
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َّنَرِّفَُکَنل ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َو  تسا : هدـمآ  نینچ  هیآ ي 7  توبکنع  هروس ي  رد  روکذـم  تایآ  هب  هیبش  ینومـضم  - 3
زا ار  ناشناهانگ  ًانیقی  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  .َنُولَمعَی  اُوناک  يذَّلا  َنَسحَأ  مُهِّنَیِزجََنل  مِِهتاِئیَـس َو  مُهنَع 

.میهد یم  ناششاداپ  دنا  هدرک  هچ  نآ  زا  رتوکین  میناشوپ و  یم  اه  نآ 
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.دشاب راگدرورپ  لضف  هب  اهنت  دیاب  لمع  لها  لاکّتا 

فرط نوچ  یفرط  زا  دریگ و  یمن  رظن  رد  یتباث  هاگیاج  اه  نآ  يارب  دـنک و  یمن  اکّتا  شیاهترایز  دوخ و  لـمع  هب  ناـسنا  وسکی  زا 
یب فعض و  دوبمک و  صقن و  هک  دراذگ  یماو  ادخ  لضف  هب  ار  زیچ  همه  اه  هدعو  نیا  ندونش  اب  دنتـسه ، وا  يایلوا  وادخ  شباسح 

هنافراع ي يوگتفگ  نیا  .دـهد  شیاطع  دور  یم  شاداـپ  راـظتنا  هچ  نآ  زا  شیب  دـنک و  ناربج  تسه ، هچ  ره  ار  شلمع  یـصالخا 
: دیونشب ناج  شوگ  هب  هزمحوبا  فیرش  ياعد  رد  ار  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

...ِهَرِفغَملا (1) ُلهَأ  يوقَّتلا َو  ُلهَأ  َکَّنَِأل  انیَلَع  َِکلضَِفب  َلب  اِنلامعَأ  یلَع  َِکباقِع  نِم  ِهاجَّنلا  ِیف  ُلِکَّتَأ  ُتَسل 

لها وت  هک  ارچ  مراد ] لاکّتا   ] اـم رب  وت  لـضف  هب  هکلب  منک  یمن  هیکت  ناـمدوخ  يوکن ]  ] لاـمعا هب  وت  باـقع  زا  تاـجن  يارب  یهلا ] ]
...یترفغم يوقت و 

یلَع ...ُلِـکَّتَأ  ُتَسل  : » دـنیامرف یم  فیرـش  تاراـبع  نیا  رد  مالّـسلا -  هیلع  نیدـباعلا  نیز  شیاـین -  روـش و  ماـما  هک  تـسا  بلاـج 
ار نارگید  شیوخ و  دـح  هچ  ات  شترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن  میظع  ریبعت  نیا  منک -  یمن  هیکت  نامدوخ  ...لامعا  هب  نم  اِنلامعَأ -»
همه ي لامعا  همه ي  رگا  ایادخ ! : » دنراد یم  هضرع  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ؛ یم  هدهاشم  دنوادخ  ربارب  رد  ریـصقت  هاگیاج  رد 
تسین و اکّتا  لباق  هک  تساذل  دنک ؛ ادا  ار  وت  ّقح  دناوت  یمن  درادن و  يردق  وت  تمظع  ربارب  رد  مه  زاب  دنراذگب ، مه  رانک  رد  ار  ام 

« .يراد ام  رب  هک  تسا  یلضف  انامه  درپس ، لد  نآ  هب  ناوت  یم  هچ  نآ 

یبیقعت 6. ندناوخ  هب  رما  يزامن  ره  ِسپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زین 

463 ص :
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یلاعت قح  تاذ  زا  دنکن و  ناش  هذخاؤم  ناشزامن  للخ  صقن و  رطاخ  هب  هک  دنبلط  یم  لاعتم  يادخ  زا  نآ  نایاپ  رد  هک  دـنا  هدومرف 
: دنبلط یم  نینچ 

َمَحرَأ اـی  َکـِتَمحَِرب  ِنارفُغلا  ِلوبَقلاـِب َو  َّیَلَع  لَّضَفَت  ینذِـخاُؤت َو  ـالَف  اهِدوجُـس  وَأ  اـهِعوکُر  نِم  ٌصقَن  وَأ  ٌلَـلَخ  اـهیف  َناـک  نِإ  یهلِإ 
.َنیمِحاّرلا (1)

نم رب  تشیاشخب  شریذـپ و  اـب  ریگم و  نآ  هب  ارم  سپ  شا ، هدجـس  اـی  عوکر  رد  دوب  یـصقن  اـی  لـلخ  زاـمن ،)  ) نآ رد  رگا  ایادـخ !
! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  ار  وت  .نک  لّضفت 

.دنکن هذخاؤم  ناشزامن  دوبمک  صقن و  رطاخ  هب  ار  ناشیا  دنهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

لمع و هک  تسا  تسرد  .دوش  یم  بوسحم  انثتـسا  کی  دراد و  لومعم  هطباض ي  بوچراچ و  زا  يا  هناگادـج  باسح  ادـخ  لضف 
طیارش دودح و  تیاعر  يارب  یفاک  يوپاکت  هک  نآ  زا  سپ  تیاهن و  رد  اّما  داد ، لکش  انثتسا  نیا  اب  قباطم  دیابن  ار  نآ  ياهراکهار 

یهلا لّضفت  يدنب  هتـسکش  هضافا و  لامکا و  هب  هدنام  یقاب  هدروخ  كرت  هتـسکش و  صقان و  هک  لمع  شخب  نآ  دـش ، ماجنا  یلوبق 
هب شدـیما  اّما  دراد ، لوذـبم  یلوبق  طرـش  ندروآ  فک  هب  رد  ار  شیوپاکت  تیاـهن  یمدآ  دـیاب  نیارباـنب  .دوش  یم  یفـالت  هک  تسا 

.دنک ناربج  ار  شلمع  ياه  ناصقن  هک  دشاب  دنوادخ  لّضفت 

یهلا تمحر  لضف و  رهظم  : مالّسلا هیلع  رصع  ماما 

: دیامرف یم  نینچ  مالسا  مّرکم  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق 

(2  ) .َنوُعَمجَی اّمِم  ٌریَخ  َوُه  اوُحَرفَیلَف  َِکلِذبَف  ِِهتَمحَِرب  ِهللا َو  ِلضَِفب  ُلق 

.8 .دیروآ یم  مهارف  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  نآ  .دیشاب  نامداش  نآ  هب  سپ  وا ، تمحر  هب  ادخ و  لضف  هب  وگب 

464 ص :
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.دنتسه نانمؤمریما  مرکا و  ربمایپ  ادخ ، تمحر  لضف و 

: دندومرف هیآ  نیا  لیذ  یتیاور  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ِهَّضِفلا (1) ِبَهَّذلا َو  َنِم  انُؤادعَأ  َیِطعُأ  اّمِم  ٌریَخ  َوُه  اُنتَعیش  حَرفَیلَف  َنینِمؤُملاُریمَأ ...  ُهَمحَّرلا  ِهللا َو  ُلوُسَر  ِلضَفلَأ 

هرقن الط و  زا  تسا  رتوکین  تمحر ] لضف و   ] نآ .دنـشاب  نامداش  ام  نایعیـش  سپ  ...نانمؤمریما  تمحر »  » تسادخ و لوسر  لضف » »
.تسا هدش  هداد  ام  نانمشد  هب  هک  يا 

رد ار  ناسنا  ندش ، ناراوگرزب  نیا  ناماد  هب  تسد  نارورـس و  نیا  هب  اجتلا  دننانمؤم و  ریما  مرکا و  ربمایپ  یهلا  تمحر  لضف و  يرآ 
.تسا رتهب  هرقن  الط و  جنگ  رازه  نارازه  نتفای  زا  نآ  رد  نتـسج  هانپ  هک  يژد  دنک ؛ یم  دراو  یهلا  ناسحا  يزرورهم و  راوتـسا  ژد 

دنناسرب و ار  ضیف  فطل و  نیا  تراشب  نینمؤملاریما  نایعیـش  هب  ات  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ 
.دننک نامداش  یلاعت  قح  يزاون  هدنب  نیا  هب  ار  اه  نآ 

شرهگالاو ناکاین  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالّسلا : هیلع  رصع  ماما 

هک ومه  شیوخ (2) و  قلخ و  رد  تسادـخ  لوسر  هب  نامدرم  نیرت  هیبش  هک  ومه  تسام ، يـالوم  يوبن  لاـمج  راد  هنییآ  زورما  اـّما 
 (. مّسجم و لضف  هک  تسوا  زورما  .دنناد (3)  یم  وا  نیع  لب  ادتقم و  ار  دوخ  نانمؤمریما 

465 ص :

.یّمق میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 423 ، ج 35 ، راونالاراحب ، - 1
سانلا هبشا  یتینک  هتینک  یمسا و  همسا  : »... دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  - 2

.رهاظ ییابیز ]  ] يوخ و قلُخ و  رد  نم  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  تسا و  نم  هینک ي  شا  هینک  نم و  مان  شماـن  ...ًاـقلَخ » ًاـقلُخ و  یب 
ح 1) باب 25 ، ج 1 ، نیّدلا ، لامک  )

يدهم نیع  ادتقم و  زا  مهدـب  ربخ  ار  وت  ایآ  ...« »؟ هنیع ّيدـهملا و  فنأب  كربخأ  الأ  : »... دـندومرف یلدـج  هللادـبع  هب  نانمؤمریما  - 3
موحرم ص 243 .) ج 39 ، راونالاراحب ، «) نم :» دندومرف دندز و  هنیس  هب  كرابم  تسد  ترـضح  يرآ » :» تشاد هضرع  مالّـسلا »؟ هیلع 

دوخ لثم  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  نیع  روما و  رد  اقآ  دّیس و  يانعم  هب  فنأ  :» دیامرف یم  فیرـش  تیاور  نیا  حرـش  رد  لایکم  بحاص 
تدابع و دـهز و  رد  تسوا  دوخ  راگنا  وا ، نیع  شلاـعفا و  رد  وا  يادـتقم  ینعی  تسا  يدـهم  فنأ  ترـضح ، نآ  سپ  .دـشاب  ءیش 

هار زین  یلومعم  ياهوگتفگ  تارواحم و  رد  هک  تسا  فراعتم  عیاش و  لامعتسا ، نیا  ترضح و  ياهیگژیو  ریاس  تعاجش و  هویش و 
(. ص 172 ج 1 ، مراکملا ، لایکم   ) .تسا نآ  نیع  نیا ، دنیوگ  یم  دراد  يرگید  زیچ  هب  یلماک  تهابش  هک  يزیچ  هب  ًالثم  دراد ،
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يریگتـسد وا و  هب  دـیما  عقاورد  ادـخ  لضف  هب  یقیقح  دـیما  تسا و  ناـنمؤمریما  ربماـیپ و  یعقاو  ثراو  راـگدرورپ و  لـّثمم  تمحر 
نامرواب يارو  تبغر و  قوف  دشاب  شتسد  رد  نامتـسد  رگا  هک  تسوا  راگدرورپ ، یـشوپ  مشچ  تمحر و  تفوطع و  رهظم  .تسوا 

رظن وا  رگا  .تسا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  لّسوت  هار ، نیرت  عیرـس  نیرتّرثؤم و  یهلا  لّضفت  بلج  يارب  اذـل  .دـننک  یم  ناـمیاطع 
هب لب  ام ، هب  شباستنا  هطـساو ي  هب  هن  نام  هتـسکش  اپ  تسد و  لـمع  رگید  دوش  بلج  اـم  هب  وا  تیاـنع  رگا  دـهاوخب ، وا  رگا  دـنک ،

وربآ و ردق  نآ  دوخ ، هن  تسادخ و  یعطق  ّیـضرم  تیاهن  رد  ام  لمع  هن  دیهاوخب  ار  شتـسار  .دوش  یم  هتفریذپ  وا  يور  لگ  رطاخ 
.دریذپب ار  ناملمع  درگنب و  ام  هب  ادخ  هک  میراد  تهاجو 

.یهلا لّضفت  بلج  هار  نیرت  عیرس  مالّسلا : هیلع  رصع  ماما  هب  لّسوت 

اه و گنرین  اه و  هنیک  یقالخا و  لیاذر  ّرـش  زا  ار  ام  دسرب و  نامداد  هب  هک  تساوخ  وا  زا  دیاب  .دش  نامز  ّیلو  ناماد  هب  تسد  دـیاب 
.دشخب تاجن  اه  يدرمان  اه و  يراوخ  مارح 

.دنک ناملوبق  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  هب  میهاوخب  دنوادخ  زا 

اهزامن و اه و  ترایز  شریذپ  دییایب  سپ  .دـنک  یم  نامراک  هراچ ي  وا  يریگ  تسد  اهنت  هک  میقرغ  تلفغ  راز  نجل  رد  ردـق  نآ  ام 
: میبلطب ادخ  زا  وا ، رطاخ  ضحم  وا و  هطساو ي  هب  ار  نامیاهاعد  تباجا 

انَِجئاوَح ًهَّیِفکَم َو  ِهب  انَمومُه  ًهَطوُسبَم َو  ِهب  انَقازرَأ  لَعجا  ًاباجَتسُم َو  ِهب  انَءاعُد  ًهَروفغَم َو  ِهب  اَنبونُذ  ًَهلوبقَم َو  ِهب  انَتالَص  لَعجا  َو  َّمُهّللا ... 
...ًهَمیحَر (1) ًهَرظَن  انَیلِإ  رُظنا  َکَیلِإ َو  اَنبُّرَقَت  لَبقا  ِمیرَکلا َو  َکِهجَِوب  انَیلِإ  ِلبقَأ  ًهَّیِضقَم َو  ِهب 

وا تکرب ]  ] هب ار  ناـمیاعد  اـمن و  هدوـشخب  وا  رطاـخ  هـب  ار  ناـمنهانگ  هد و  رارق  لوـبقم  وا  هطـساو ي  هـب  ار  اـم  زاـمن  و  دـنوادخ ...!
ام ياه  هتساوخ  رادب و  هتفر  نایم  زا  وا  رطاخ  هب  ار  نامیاه  مغ  ّمه و  هد و  رارق  هدرتسگ  وا  نمی ]  ] هب ار  ام  ياه  يزور  .نک  باجتسم 

.هوا هطساو ي  هب  ار 

466 ص :
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.رگنب ام  هب  تمحر  رس  زا  هاگن  کی  وش و  اریذپ  تیوس  هب  ار  نامبّرقت  نک و  ور  ام  هب  تمیرک  هجو  اب  زاس و  هدروآرب 

یهلا لضف  ناماد  هب  ندیزای  تسد  ياه  هار  نیرتهب  زا  : مالّسلا هیلع  رصع  ماما  یتمالس  جرف و  رد  لیجعت  يارب  اعد 

ترخآ ایند و  رد  راوگرزب  نآ  تمارک  تیانع و  بلج  ثعاب  مالّسلا : هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد 

هار نیرتهب  زا  یکی  هک  میروآ  دای  هب  میتخانـش ، یهلا  تمحر  لضف و  هناشن ي  رهظم و  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  لاح 
همه ي رظان  دـهاش و  ترـضح  نآ  .تسا  راوگرزب  نآ  يارب  اعد  یهلا ، تفأر  تمحر و  لحم  لـضف و  رهظم  نیا  هّجوت  بلج  ياـه 
یتخس و يراتفرگ و  زا  هک  دنیبب  ام  لامعا  همان ي  رد  یتقو  ًامّلـسم  .دراد (1)  یهاگآ  ام  دـب  بوخ و  ياه  هدرک  زا  تسام و  لامعا 

دراذگ دهاوخن  خـساپ  یب  ار  ام  ّتبحم  راهظا  نیا  میا ، هتـشاد  هّجوت  وا  یتحاران  مغ و  ّمه و  هب  میا و  هدوبن  ربخ  یب  وا  لاح  يراوشد 
رد اهنت  هن  راوگرزب  نآ  تمحرم  لضف و  نیا  .دراب  یم  ورف  نامیلاخ  ناتسد  ریوک  رب  ار  لضف  ناراب  دوخ ، تکربرپ  ناتسد  ضیف  زا  و 

ماما زا  ار  یتیاور  فیرـش  باتک  نیا  رد  لایکم  بحاص  موحرم  .دوب  دهاوخ  دابآ  زین  ار  نامترخآ  هکلب  دوش  یم  ناملاح  لماش  ایند 
: دندومرف هک  دننک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رب یّقح  هچ  : » دـیوگ یم  نک »! تعافـش  نم  يارب  : » دـیوگ یم  ودـیآ  یم  هعیـش  نمؤم  دزن  رفن  کـی  دوـش ...  تماـیق  زور  نوـچ  ... 
یکی دـنک و  یم  تعافـش  شا  هرابرد  دـیآ و  یم  شدای  سپ  .مدـناشون » بآ  وت  هب  زور  کی  : » دـهد یم  باوج  يراد »؟ نم  ندرگ 

»؟ يراد نم  رب  یّقح  هچ  : » دـیوگ یم  نمؤم ]  ] سپ نک »! تعافـش  ارم  سپ  .تسا  یّقح  وـت  رب  نم  يارب  : » دـیوگ یم  دـیآ  یم  رگید 
.د ، مرگ زور  کی  رد  : » دیوگ یم 

467 ص :

یشاّیعلا ریسفت  رد  ( 105 تئارب /  « ) نونمؤملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  و   » هیآ ي لـیذ  تاـیاور  هب  دوش  هعجارم  - 1
ناونع لیذ  مود  لصف  مود ، شخب  تبرغ ، رد  باتفآ  باتک  رد  ار  هراب  نیارد  یلیـصفت  تاحیـضوت  قئاقّدلا ج 5 . زنک  ریسفت  ج 2 و 

.دیرگنب قلخ » رب  ادخ  دهاش  »
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هتـسویپ دوش و  یم  هتفریذـپ  ّقـح  رد  شتعافـش  دـیامن و  یم  تعافـش  شیارب  سپ  .يدرک » هدافتـسا  نم  راوـید  هیاـس ي  زا  یتعاـس 
(1)  . ...دیامن یم  تعافش  نایانشآ  ناتسود و  ناگیاسمه و  هرابرد ي  هک  نیا  ات  دنک  یم  تعافش 

.دنتسه دوخ  نایوگاعد  عیفش  تمایق ، زور  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما 

: دیامرف یم  نینچ  رگید  یتیاور  تیاور و  نیا  لقن  زا  سپ  ناشیا 

یم تعافش  نامّزلا  بحاص  ترـضح  ام  يالوم  دیدرت  نودب  دشاب ، نینچ  دراد  وا  اب  یئزج  هطبار ي  هک  یـسک  اب  نمؤم ، عضو  یتقو 
مهم طباور  زا  اعد  هک  اریز  دزاس  یمن  اهر  باذع  رد  تمایق  زور  ار  وا  دیامن و  اعد  ترضح  نآ  يارب  هتسویپ  هک  یسک  ّقح  رد  دنک 

.تسا (2) ترضح  نآ  تمدخ  عاونا  يرای و  ماسقا  زا  تّرسم و  هیام ي  ّتبحم و  هناشن ي  هک  تسا  مکحم  ياهنامسیر  و 

نآ هک  تسین  نیموصعم  زج  سکچیه  .دنا  هدنمرش  رّصقم و  ًاعقاو  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  تفای  دنهاوخرد  ناگمه  تمایق  زور  یتسارب 
راورخ زا  هدـیمخ  ياـه  تشپ  یهت و  ياـه  هشوت  یلاـخ و  ياهتـسد  زور  نآ  .دریگب  ـالاب  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  رـس  دـناوتب  زور 

میشاب و هتفرگ  طابترا  شنیرفآ  ياهناسنا  نیرترادوربآ  اب  نامتایح  نامز  رد  اجنیا و  رگا  اّما  .دنک  یم  درخ  ار  ناسنا  هانگ ، راب  راورخ 
نداعم نآ  هب  نامیاه ، هدرک  دوخ و  زا  يدیماان  نیع  رد  زور  نآ  میناوت  یم  میشاب ، هدز  هرگ  نارورس  نآ  راوتسا  نامـسیر  هب  ار  دوخ 

اعد مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  اب  طابترا  يرارقرب  هلـص و  نیا  ياههار  نیرتهب  زا  میدنب و  دیما  لاعتم  يادخ  لضف  ياه  هنیفد  ینابرهم و 
نآ تیانع  رظن  اب  دنک و  محر  ام  همه ي  هب  راوگرزب  نآ  يور  لگ  هب  لاعتم  راگدرورپ  میراد  دیما  .تسا  نیـشن  هدرپ  زیزع  نآ  يارب 

.هللاءاش 6. نا  .دنک  نامروشحم  تّما  عیفش  نآ  اب  ترخآ  رد  دیامن و  ناملاح  لماش  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  لضف  نابرهم ،
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق  - 1

ش.ه  1382 هزمح ، تاراشتنا  یمشاه ، ینب  دمحم  دیس  رتکد  تبرغ : رد  باتفآ  - 2

ق.ه یگنس 1362  پاچ  ینیما ، نیسحلادبع  ازریم  رئاحلا ، مّمی  نمل  رئاّزلا  بدا  - 3

ق.ه  1412 یضر ، فیرش  تاراشتنا  یملید ، نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا ، داشرا  - 4

ق.ه  1408 مق ، مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  یملید ، نسحلا  یبا  نب  نسح  نیّدلا ، مالعا  - 5

ق.ه  1403 سدقم ، دهشم  یضترم ، رشن  یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  جاجتحالا ، - 6

ق.ه  1413 دیفم ، خیش  هرازه ي  یناهج  هرگنک ي  دیفملاب ، بّقلملا  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  صاصتخالا ، - 7

یگنـس پاچ  هیمالـسالا ، بتکلا  راد  سوواط ، نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  مساقلاوبا  نیدـلا  ّیـضر  هنـسحلا ، لامعالاب  لابقالا  - 8
ش.ه  1367

ق.ه  1409 مق ، هرجهلا ، راد  تاراشتنا  یّلح ،) همالع   ) رّهطم نب  فسوی  نب  نسح  نیّدلا  لامج  نیفلألا ، - 9

راد تاراشتنا  یسوّطلا ، نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبا  یلامالا ، - 10
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ق.ه  1414 مق ، هفاقّثلا ،

تاراـشتنا يا ، هرمک  هللا  تیآ  همجرت ي : قوّدـصلاب ، بّقلملا  یمق  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا  یلاـمالا ، - 11
ش.ه  1362 هّیمالسا ، هناخباتک 

ق.ه  1413 مق ، دیفم ، خیش  هرازه ي  یناهج  هرگنک ي  دیفملاب ، بّقلملا  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  یلامالا ، - 12

یگنس پاچ  یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  نیّدلا  ّیقت  نیمالا ، دلبلا  - 13

هزوح ي نیـسّردم  هعماـج ي  تاراـشتنا  قوّدـصلاب ، بّقلملا  یّمقلا  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  دـیحّوتلا ، - 14
ق.ه  1398 مق ، هیملع ي 

.یگنس پاچ  نارهت ، هثیدحلا ، يونین  هبتکم  ثعشا ، نب  دمحم  نب  دمحم  تاّیثعشألا ،)  ) تاّیرفعجلا - 15

.ق.ه  1409 مق ، فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » يدهم ماما  هسسؤم ي  يدنوار ، نیّدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  - 16

هزوح ي نیـسّردم  هعماج ي  تاراـشتنا  قوّدـصلاب ، بّقلملا  یمقلا  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  لاـصخلا ، - 17
ق.ه  1403 مق ، هّیملع ي 

ق.ه هّدج 1365  حتفلا ، یطویّسلا ، نیّدلا  لالج  روثنملا ، ّرّدلا  - 18

ق.ه  1407 مق ، « فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   » يدهم ماما  هسردم ي  تاراشتنا  يدنوار ، نیّدلا  بطق  تاوعّدلا ، - 19

.توریب رکفلاراد ، یقهیبلا ، یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحا  يربکلا ، ننّسلا  - 20

ش.ه  1367 يداهلا ، رشن  رتفد  مالّسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیداجّسلا ، هفیحّصلا  - 21

ش.ه  1379 روهظ ، نارظتنم  تاراشتنا  ملعم ، داوج  دّیس  مالّسلا ،) هیلع  رصع  ّیلو  ترضح  تاکرب   ) هصالخ ناسحلا  يرقبعلا  - 22

ق.ه  1409 توریب ، یملعالا ، هسّسؤم  يدزی ، ییابطابط  مظاک  دمحم  دّیس  یقثولا ، هورعلا  - 23

ق.ه  1410 باتکلاراد ، یفقث ، لاله  نب  میهاربا  تاراغلا ، - 24

ق.ه  1379 توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  ینیما ، نیسحلادبع  خیش  ریدغلا ، - 25

ق.ه  1379 نارهت ، قودّصلا ، هبتکم  ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ینامعّنلل ،)  ) هبیغلا - 26

ش.ه  1327 يزکرم ، تاراشتنا  یّمق ، ساّبع  خیش  جاح  هّیوضّرلا ، دئاوفلا  - 27
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ش.ه  1365 نارهت ، هّیمالسالا ، باتکلاراد  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، - 28

، نارهت ناهج ، تاراشتنا  سوواط ، نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  ّیلع  مساقلاوبا  نیّدلا  ّیـضر  فوفّطلا ، یلتق  یلع  فوهّللا  - 29
ش.ه  1348

ق.ه  1371 مق ، هّیمالسالا  بتکلاراد  یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعجوبا  نساحملا ، - 30

ق.ه  1405 یضر ، تاراشتنا  یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  نیّدلا  ّیقت  یمعفکلل ، حابصملا  - 31

ق.ه مق 1379  هماّلع ، تاراشتنا  هسّسؤم ي  یناردنزام ، بوشآ  رهش  نبا  بقانملا ، - 32

ق.ه  1397 نارهت ، هّیمالسالا ، هبتکملا  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، - 33

، فرـشا فجن  هّیردیح  هناخباتک ي  تاراشتنا  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دـمحم  نیّدـلا  دامع  یـضترملا ، هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  - 34
ق.ه  1383

نیسردم هعماج ي  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  هسـسؤم  يدابآرتسا ، ینیـسح  یلع  نیّدلا  فرـش  دّیـس  ، هرهاّظلا تایآلا  لیوأت  - 35
ق.ه  1409 مق ، هیملع ي  هزوح ي 

هعماـج ي هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراـشتنا  هسـسؤم ي  یناّرح ، ۀبعـش  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نـسح  دـمحم  وـبا  لوـقعلا ، فـُحت  - 36
ق.ه  1404 مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هسردم ي  تاراشتنا  مالّسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالّسلا ، هیلع  يرکـسعلا  مامالا  ریـسفت  - 37
ق.ه  1409 مق ، فیرشلا ،

ق.ه  1380 نارهت ، هیملع ي  هناخپاچ ي  یشاّیع ، دوعسم  نب  دمحم  یشاّیعلا ، ریسفت  - 38

ق.ه  1404 مق ، باتکلا  راد  هسسؤم ي  یمقلا ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  - 39

، یمالـسا داشرا  ترازو  هب  هتـسباو  رـشن  پاچ و  هسـسؤم ي  یفوک ، تارف  نب  میهاربا  نب  تارف  مساقوبا  یفوکلا ، تارف  ریـسفت  - 40
ق.ه  1410

ش.ه  1367 یمالسا ، داشرا  ترازو  تاراشتنا  يدهشملا ، یمقلا  اضر  دمحم  نب  دمحم  قئاقّدلا ، زنک  ریسفت  - 41
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ش.ه  1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  ماکحالا ، بیذهت  - 42

فیرـش تاراشتنا  قوّدصلاب ، بقلملا  یمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  - 43
ش.ه  1364 مق ، یضر 

ش.ه  1363 مق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  يریعش ، ردیح  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  جات  خیش  رابخألا ، عماج  - 44

، یگنس پاچ  مق ، یـضر  تاراشتنا  سوواط ، نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  نیدلا  یـضر  عوبـسالا ، لامج  - 45
ق.ه  1330

.ییابطابط یفطصم  یمالسا ، تدحو  يوس  هب  یهار  - 46

ق.ه  1348، دهشم هاگشناد  تاراشتنا  ، یشّک رمع  نب  دمحم  یشّکلا ، لاجر  - 47

داشرا گنهرف و  ترازو  هب  هتـسباو  رـشن  پاچ و  هسـسؤم ي  ، يروباشین یناکـسح  مکاح  هللادـیبع  مساـقلاوبا  لـیزنّتلا ، دـهاوش  - 48
ق.ه  1411، یمالسا

ق.ه  1407، یمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  یّلح ، دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدلا ، لامج  ، یعاّدلا هّدع  - 49

فجن ، هّیردیح هناخباتک ي  تاراشتنا  قودّصلاب ، بّقلملا  یمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعحوبا  عیارّـشلا ، للع  - 50
ق.ه  1386 فرشا ،

ق.ه  1405، مق ءادهّشلادّیس  تاراشتنا  یئاسحا ، روهمج  نبا  نبا  ، یلّآللا یلاوع  - 51

، ناهج تاراـشتنا  قودـصلاب ، بّقلملا  مقلا  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  مالّـسلا ، هیلع  اـضّرلا  راـبخا  نویع  - 52
ق.ه  1378

ش.ه  1366 مق ، هّیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  مکحلاررغ ، - 53

ق.ه  1368، فرشا فجن  هیردیح ، هناخباتک ي  تاراشتنا  سوواط ، نب  میرکلادبع  دیس  ، يرغلا هحرف  - 54

هزوح یمالسا  تاغیلبت  تفد  تاراشتنا  سوواط ، نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  نیدلا  یـضر  لئاّسلا ، حالف  - 55
.مق هیملع ي  ي 

.یگنس پاچ  نارهت ، يونین ، هناخباتک ي  تاراشتنا  يریمحلا ، رفعج  نب  هللادبع  سابع  وبا  دانسالا ، برق  - 56
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ش.ه  1356 فرشا ، فجن  هّیوضترم ، تاراشتنا  یمق ، هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  تارایّزلا ، لماک  - 57

ق.ه  1409 ردص ، يدیهارفلا ، دمحا  نبا  لیلخلا  نمحرلادبع  یبا  نیعلا ، باتک  - 58

ق.ه  1413 دیفم ، خیش  هرازه ي  یناهج  هرگنک ي  دیفملاب ، بقلملا  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  رازملا ، باتک  - 59

، هیردـیحلا هعبطملا  سوواط ، نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساـقلاوبا  نیدـلا  یـضر  هجهُملا ، هرمثل  هّجحملا  فشک  - 60
ق.ه  1370

ق.ه  1401 مق ، رادیب ، تاراشتنا  یمق ، زاّزخلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  رثألا ، هیافک  - 61

، مق هّیمالـسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  قودـصلاب ، بقلملا  یمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  نیدـلا ، لامک  - 62
ق.ه  1395

.توریب هلاسّرلا ، هسسؤم  يدنهلا ، یقتّملا  لاّمعلا ، زنک  - 63

ق.ه  1405 توریب ، یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحا  راد  روظنم ، نبا  همّالعلا  برعلا ، ناسل  - 64

، توریب تاعوبطملل ، یملعالا  هسـسؤم  یـسربّطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  یلع  یبا  مالـسالا  نیما  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم  - 65
ق.ه  1415

ق.ه  1376 توریب ، بعّصلاراد  تاراشتنا  سارف ، یبا  نب  ماّرو  رطاوخلا ،) هیبنت   ) ماّرو هعومجم  - 66

ش.ه  1380 رینم ، بتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  يوضر ، یضر  دمحم  دیس  دنیوگ ، یم  نخس  ام  اب  ناگدرم  - 67

ق.ه  1408 ثاّرتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  يرون ،) ثّدحم   ) يرون نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  - 68

ق.ه  1411 هعیّشلا ، هقف  هسسؤم  یسوّطلا ، نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  دّجهتملا ، حابصم  - 69

هتسباو یمالسا  تاراشتنا  هسـسؤم ي  قوّدصلاب ، بقلملا  یمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  رابخالا ، یناعم  - 70
ش.ه  1361 مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب 
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ش.ه  1383 فراعم ، کین  تاراشتنا  یمشاه ، ینب  دمحم  دیس  رتکد  مالّسلا ، هیلع  رصع  ماما  تفرعم  - 71

ش.ه  1371 قافآ ، رشن  یمق ، سابع  خیش  جاح  نانجلا ، حیتافم  - 72

ق.ه  1412 مق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  یسربط ، لضف  نب  نسح  نیدلا  یضر  قالخالا ، مراکم  - 73

ش.ه  1380 قیاقش ، گرب  ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دیس  همجرت ي : یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  ازریم  مراکملا ، لایکم  - 74

یمالسا تاراشتنا  هسـسؤم ي  قودصلاب ، بقلملا  یمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  - 75
ق.ه  1413 مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو 

ق.ه  1410 مق ، رهم ، تاراشتنا  ییوخ ، مساقلاوبا  دیس  هللا  هیآ  نیحلاصلا ، جاهنم  - 76

دیحو هللا  هیآ  ترـضح  هیـشاح ي  اـب  هارمه  ، ) مق مولعلا ، رقاـب  هسـسؤم ي  ییوـخ ، مساـقلاوبا  دیـس  هللا  هیآ  نیحلاـصلا ، جاـهنم  - 77
( یناسارخ

ق.ه  1416 مق ، هراتس ، تاراشتنا  یناتسیس ، ینیسح  یلع  دیس  هللا  هیآ  نیحلاصلا ، جاهنم  - 78

ش.ه  1374 فراعم ، کین  تاراشتنا  يرتشوش ، رفعج  خیش  جاح  هللا  تیآ  يرتشوش ، ظعاوم  - 79

پاچ مق ، رئاخّذلا ، راد  تاراشتنا  سوواط ، نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  نیدـلا  یـضر  تاوعّدـلا ، جـهم  - 80
ق.ه  1411 یگنس ،

ق.ه  1412 مق ، مالّسلا ، هیلع  نامّزلا  بحاص  سّدقم  ناتسآ  تاراشتنا  يرون ، یسربط  نیسح  ازریم  بقاّثلا ، مجن  - 81

.مق هرجهلاراد ، تاراشتنا  حلاص ، یحبص  هخسن ي  یضرلا ، فیرشلا  دیسلا  هغالبلا ، جهن  - 82

ق.ه  1409 ثاّرتلا ، ءایح  تیبلا ال  لآ  هسسؤم  یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نب  دمحم  هعیشلا ، لیاسو  - 83
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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EPUB.3
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PDF.5
HTML.6
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GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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